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APRESENTAÇÃO
O presente documento tem por objetivo apresentar o Produto 1 – Plano de Trabalho da

equipe técnica da empresa Amplar Engenharia e Gestão Ambiental, oriundo do contrato de
prestação de serviços para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
- PMGIRS, firmado com a Prefeitura Municipal de Pratânia. O documento busca, de forma
detalhada, definir em seu escopo as diretrizes gerais para desenvolvimento dos estudos, análises e
diagnósticos, que subsidiarão a elaboração do PMGIRS do município de Pratânia, o qual abrangerá
o setor de resíduos sólidos. O documento terá como referência a Lei Federal nº 12.305 de 02 de
agosto de 2010, que estabelece diretrizes nacionais para à gestão integrada de resíduos sólidos. A
proposta busca, ainda, compatibilizar e integrar as políticas públicas já adotadas.
Além disso, neste volume objetiva-se elucidar os aspectos metodológicos do trabalho e
suas estratégias de atuação, sendo detalhadas as ações para a elaboração do PMGIRS. O escopo
do PMGIRS de Pratânia inclui o desenvolvimento de atividades resultando em um conjunto de
produtos específicos, a saber:


Produto 1 - Plano de Trabalho;



Produto 2 - Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos;



Produto 3 - Prognósticos e Alternativas do Serviço de Resíduos Sólidos;



Produto 4 - Relatório Final do Plano - Documento Síntese.

A seguir encontram-se dispostos os dados gerais da contratação dos serviços de elaboração
do PMGIRS do municipio de Pratânia/ SP.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Pratânia;
 Contrato Nº 04/2019;
 Assinatura do Contrato em: 27 de maio de 2019;
 Assinatura da Ordem se Serviço em: 27 de maio de 2019;
 Serviço Contratado: Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Pratânia;
 Prazo de Execução: 12 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço;
 Cronograma: ver Cronograma Físico de Desenvolvimento das Atividades desse
relatório;
 Valor total do contrato: R$ 18.750,00 (dezoito mil setescentos e cinquenta reais).
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2.1

OBJETIVO DO PMGIRS

Objetivo geral
O objetivo geral do PMGIRS é estabelecer o planejamento das ações atendendo aos

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, em consonância com a Lei nº
12.305/2010, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos. Abrange dessa forma, a formulação de linhas de ações estruturais e operacionais
referentes aos resíduos sólidos, especificamente no que se refere a coleta, transbordo, tratamento
e disposição final adequada dos resíduos e da limpeza urbana e disposição final adequada dos
rejeitos.

2.2

Objetivos específicos
Diversos são os objetivos específicos que nortearão a adequada elaboração do PMGIRS

para o município, quais sejam:


Realizar o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação
e disposição final adotadas;



Verificar junto aos órgãos pertinentes, a situação legal da prestação de serviços se por
concessão, direta etc., incluindo os contratos existentes e arcabouço legal;



Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos, observado o plano diretor e o zoneamento ambiental, se houver;



Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos
ambientais;



Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;



Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos;



Compatibilizar e integrar as ações do PMSB frente às demais políticas, planos, e
disciplinamentos do Município relacionados ao gerenciamento do espaço urbano;



Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos,

observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS) e demais disposições pertinentes da legislação federal e
estadual;


Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização,
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a cargo do poder
público;



Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e
operacionalização;



Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;



Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;



Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a
valorização dos resíduos sólidos;



Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços,
observada a Lei nº 11.445, de 2007;



Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada;



Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta
seletiva e na logística reversa, e de outras ações relativas à responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;



Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e
dos sistemas de logística reversa;



Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;



Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo
áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;



Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do
plano plurianual municipal.



Definir os parâmetros e quantificar as demandas futuras;



Avaliar a capacidade instalada do serviço e comparar com a demanda futura;



Desenvolver ações, programas e obras necessárias e quantificação dos investimentos;



Avaliar os custos operacionais do serviço e os respectivos benefícios;



Prever estratégicas, mecanismos e procedimentos para avaliação das metas e ações;



Desenvolver Plano de Ações para Emergências e Contingências, bem como
mecanismos e procedimentos capazes de conduzir a uma avaliação sistemática da
eficiência e eficácia das ações programadas – monitoramento;



Definir um marco regulatório dos serviços, com diretrizes de planejamento, regulação
e fiscalização;



Implementar rotina operacional baseada na coleta, armazenamento e disponibilização
de informações geoespaciais, dentro das Diretrizes do Sistema de Informações
Municipais (SIM) e de seu banco de dados (GEODATABASE) inseridos nos Sistemas
de Informações Geográficas (SIG);



Sugerir aos agentes municipais responsáveis a adoção de mecanismos adequados ao
planejamento, implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção
preventiva, melhoria e atualização dos sistemas integrantes dos serviços públicos de
resíduos sólidos, tornando-se instrumento de gestão pública, enquanto subsídio ao
processo decisório;



Desenvolver ações de capacitação, mobilização e comunicação junto às comunidades
envolvida.

3

METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHOS

O desenvolvimento do PMGIRS de Pratânia se dará conforme os princípios e diretrizes
contidas na Lei e sob a orientação do Guia para a Elaboração de Planos Simplificados de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS para municípios com população inferior a 20 mil
habitantes, documento elaborado pela Gerência de Resíduos Sólidos – GRS do Departamento de
Ambiente Urbano – DAU da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU do
Ministério do Meio Ambiente – MMA, com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
de 2013.
Este guia está estruturado em quatro capítulos que agrupam os itens do conteúdo mínimo
exigido para um PSGIRS conforme determina o artigo 51, § 1º, incisos I a XIV, do Decreto n°

7.404, de 23 de dezembro de 2010, abaixo transcrito:
Art.51.Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, apurada
com base nos dados demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia Estatística - IBGE, poderão adotar planos municipais simplificados de
gestão integrada de resíduos sólidos.
§1o Os planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos
referidos no caput deverão conter:
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
com a indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as
formas de destinação e disposição final adotadas;
II - identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da
Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver;
III - identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando a economia de escala, a
proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de
gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei nº
12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto e as normas editadas pelos
órgãos do SISNAMA e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição
final ambientalmente adequada de rejeitos, em consonância com o disposto na Lei nº
11.445, de 2007, e no Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010;
VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos
de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas pelos
órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as demais disposições previstas na legislação
federal e estadual;
VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e
operacionalização pelo Poder Público, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de
resíduos sólidos;
VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;
IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda, quando houver;
X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços,
observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007;
XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;
XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na
coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de
2010, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos;
XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas
contaminadas e respectivas medidas saneadoras; e
XIV - periodicidade de sua revisão.
 Para a elaboração do Diagnóstico:
Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados, com o levantamento das informações
organizadas em áreas temáticas, como:
1. Infraestrutura e serviços;
2. Aspectos jurídico institucionais;
3. Aspectos econômicos;
4. Aspectos ambientais;
5. Aspectos sociais;
6. Logística reversa.
7. Fluxograma atual dos Resíduos Sólidos no município, como por exemplo:

Figura 1 - Exemplo de fluxograma com a destinação atual dos resíduos sólidos gerados no
município.
 Para a elaboração do Prognóstico:
Para o planejamento das ações necessárias de adequação dos sistemas de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, faz-se necessário estimar a geração futura de resíduos sólidos ao longo
do horizonte do plano. Esta estimativa exige inicialmente uma projeção da evolução populacional
para o horizonte do plano, seguida de uma projeção da geração de resíduos sólidos do município
para o mesmo período. Portanto:
1. Evolução populacional;
2. Evolução da geração de resíduos.
 Objetivos, Programas, Ações, Indicadores e Metas:

1. Definir os objetivos;
2. Definir para cada objetivo os programas e as ações que colocarão em prática as

soluções necessárias para os problemas identificados no Capítulo Diagnóstico;
3. Definir os indicadores de desempenho dos programas e das ações e as
respectivas fontes da informação;
4. Definir as metas imediatas (de 1 a 2 anos), de curto (2 a 4 anos), médio (de 4 a
8 anos) e longo prazo (de 8 a 20 anos) para cada programa e ação;
5. Estimar os valores requeridos para implementar os programas e ações,
considerando os custos de investimento, operação e manutenção dos sistemas
que serão implantados até o final do horizonte do plano.

Figura 2 – Fluxograma com as etapas a serem elaboradas no PMGIRS.

 Custos e Cobranças:

1. A prestação dos serviços públicos pela Prefeitura;

2. Noções de Taxa e Tarifa;
3. Cobrança da prestação dos serviços públicos;
4. Sistema de cálculo para taxa de resíduos sólidos urbanos;
5. Outras fontes e financiamento;
6. Minuta de Lei para a Taxa de Resíduos Sólidos.
 Responsabilidades e Especificações Técnicas:

1. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
2. Fluxograma com as soluções para os Resíduos Sólidos.

O desenvolvimento do trabalho também contará com:
 Pesquisa documental, com o objetivo de coletar informações sobre a realidade
atual do serviço de resíduos sólidos no município. A estratégia será pesquisar
informações a respeito das temáticas em documentos encontrados nos órgãos
públicos como a própria Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Obras, o Serviço
Geológico do Brasil e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), na área de abrangência dos municípios, além de trabalhos
acadêmicos. Com o objetivo de reunir subsídios para orientar a discussão,
estabelecendo relações entre as informações, parte-se para a segunda fase: a
organização dos dados, que se caracteriza pela seleção e sistematização das
informações relevantes;
 Inventário das informações sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
contidas na Prefeitura, com o objetivo de obter dados das instalações operacionais
de coleta, manipulação, transporte, transbordo, tratamento e monitoramento e
destino final dos resíduos sólidos (domiciliares, de limpeza urbana, de sólidos
urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de serviços
públicos de saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção
civil, agrossilvopastoris, de transporte e mineração), a partir de suas
caracterizações, normas e leis pertinentes, sobretudo em atendimento às diretrizes
da Lei nº 12.305/2010;
 Etapa de realização de entrevistas com os atores envolvidos. A complementação
dos levantamentos anteriores será efetivada através de aplicação de entrevistas com

pessoas que trabalham nos órgãos pesquisados, ou que estudam assuntos
correlacionados aos serviços de resíduos sólidos no município;
 Visitas de campo. Paralelamente à coleta de dados e às entrevistas serão realizadas
visitas de campo para complementação de dados, confirmação de informações
conflitantes, reconhecimento e a caracterização de elementos da infraestrutura e
manutenção doo serviço de resíduos sólidos, além de elaboração de documentação
fotográfica e auxílio na confecção de mapas temáticos que facilitarão a
identificação de elementos chave do sistema. Essa tarefa é essencial para a
conferência das informações.
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PRODUTOS A SEREM EXECUTADOS

A Tabela 1 traz as fases em que os Produtos serão desenvolvidos e as suas respectivas
atividades.
Tabela 1 – Fases de desenvolvimento da Elaboração do PMGIRS de Pratânia.
Fases
FASE 1
Diagnóstico
Técnico
Participativo
FASE 2
Planejamento
Estratégico

FASE 3
Procedimento
s para
avaliação da
execução do
PMGIRS

Atividades

Diagnósticos do setor de resíduos sólidos para todo o
território do município, sede e distritos.

Proposta de intervenções com base na análise e projeção
populacional e de geração de resíduos, e estabelecimento
de prioridades; Programação física, financeira e
institucional da implantação das intervenções definidas.
Definição de programas, ações e projetos necessários para
atingir os objetivos e metas estabelecidos, que priorizem a
utilização de metodologias participativas, salubridade
ambiental, promoção da saúde pública, educação sanitária
e ambiental, sustentabilidade, integração setorial e o uso
de alternativas tecnológicas sustentáveis.

Produtos
Produto 2 –
Diagnóstico
da Situação
dos Resíduos
Sólidos;
Produto 3 –
Prognósticos
e
Alternativas;

Produto 4 –
Relatório
Final do
Plano Documento
Síntese.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Tabela 2 - Cronograma de atividades.
PRODUTO

MESES
01

0
2

Produto 1

Plano de
trabalho
Diagnóstico da

Produto 2

Situação dos
Resíduos
Sólidos

Produto 3

Prognósticos e
Alternativas
Audiência
Pública

Produto 4

Relatório Final
do Plano

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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1. Considerações Iniciais
Segundo Nagashima et al. (2011), citado por Ramos et al (2017, p. 1), “entre 1979 e
1990, a geração de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) cresceu a uma taxa de 25%, sendo
superior ao crescimento populacional em nível mundial, que foi de 18% no mesmo período”.
O Brasil, somente no ano de 2017, produziu 71,6 milhões de toneladas de resíduos, sendo
que 40,9% dos resíduos coletados foram destinados de forma inapropriada, ou seja, em lixões
ou aterros controlados (ABRELPE, 2017).
A destinação dos RSU feita de forma incorreta propicia a transmissão de uma série
de doenças, seja ela de forma direta ou indireta. De acordo com a (FUNASA – Fundação
Nacional de Saúde, 2013), a Transmissão Direta acontece através de bactérias, vírus,
protozoários e vermes quando estão presentes no lixo e sobrevivem por algum tempo,
transmitindo enfermidades para aqueles que manuseiam os dejetos urbanos. A Transmissão
Indireta tem um alcance maior de pessoas, uma vez que pode se dar pela contaminação do
ar, da água e do solo por vetores de doenças como os insetos. Como exemplo, tem-se o caso
da proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Segundo (Cherfem, 2015; Jacobi & Besen, 2011; Santos & Gonçalves-Dias, 2012),
citado por (Klein, 2018), existem ainda os impactos sociais negativos, como exemplo, o
cotidiano da coleta de materiais recicláveis feita em condições inadequadas por catadores.
Deste modo, considerando as diversas adversidades decorrentes da ausência de gestão dos
RSU, o Governo Federal designa algumas normativas com o intuito de solucioná-las.
No que tange às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de
02 de agosto de 2010 regulamentada pelo Decreto n 7.404 de 23 de dezembro de 2010), há a
exigência para que os municípios se adequem por meio de uma projeto técnicoadministrativo que é o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.
Ainda segundo a Lei 12.305 sancionada, têm-se alguns requisitos importantes
baseados em conceitos modernos de gestão de resíduos e novas ferramentas pertinentes à
legislação ambiental brasileira, de acordo com o Art. 7º desta Lei, tais como:
●

Não geração, redução, reutilização, reciclagem;

●

Tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente correta;

●

Ciclo de vida do Produto;

●

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
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●

Logística reversa;

●

Coleta seletiva;

●

Implementação de Associações de catadores de materiais recicláveis e

reutilizáveis;
●

Articulação entre as esferas do Poder Público com o setor empresarial;

●

Sistema de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR);

●

Participação da sociedade na elaboração do PMGIRS e no que diz respeito às

mudanças necessárias em seus padrões de consumo, baseando-se nos termos do conceito de
responsabilidade compartilhada, de modo a diminuir o volume de resíduos e rejeitos gerados,
a analisar o ciclo de vida do produto.
Além dos aspectos mencionados, a PNRS estabelece a possibilidade de que o
PMGIRS tenha conteúdo simplificado para municípios de pequeno porte, com menos de
20.000 habitantes, sendo este dado apurado através do mais recente censo do IBGE.
2. Objetivo
O objetivo deste projeto é a confecção do Produto 2 - Diagnóstico da Situação dos
Resíduos Sólidos constituinte do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos
(PMGIRS) do município de Pratânia-SP, que é elaborado segundo as diretrizes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010) e da Política Estadual
de Resíduos Sólidos (Lei 12.300, de 16 de Março de 2006).
2.1. Objetivos Específicos

● Caracterizar o município de Pratânia segundo condicionantes de meio físico,
histórico, socioambiental e socioeconômico.
● Diagnosticar a atual situação da gestão de resíduos sólidos do município, por meio de
informações como origem, quantidade, características, formas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, segregação, tratamento e disposição final.
● Respeitar a periodicidade de revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos conforme a Lei Nº 12.305 de 2010.
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3. Panorama Legal
O Brasil detém legislações específicas (normas técnicas, resoluções, leis e decretos)
para regulamentação direta ou indireta da limpeza urbana. A Lei nº 12.305/2010 já
mencionada anteriormente instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos que dispõe sobre
os princípios, objetivos, instrumentos e ferramentas, além de diretrizes relacionadas à gestão
integrada de resíduos sólidos no território nacional.
As tabelas dispostas abaixo relacionam as principais normas técnicas, leis, decretos e
resoluções, vigentes, de esfera federal, estadual e municipal referentes à resíduos sólidos.
Tabela 1 – Normas técnicas da ABNT
Norma

Descrição

ABNT NBR 16699-1:2018

ABNT NBR 16699-2:2018

Implementos rodoviários - Veículos coletores compactadores de
resíduos sólidos e seus dispositivos de elevação de contentores.
Implementos rodoviários - Veículos coletores compactadores de
resíduos sólidos e seus dispositivos de elevação de contentores.
Contentores metálicos 0,8 m3 a 1,6 m3 para coleta de resíduos sólidos

ABNT NBR 13334:2017

por coletores-compactadores de carregamento traseiro - Requisitos para
fabricação e utilização.

ABNT NBR 14599:2014

Implementos rodoviários - Requisitos de segurança para coletores-

Errata 1:2015

compactadores de resíduos sólidos.

ABNT NBR 16434:2015

Amostragem de resíduos sólidos, solos e sedimentos - Análise de
compostos orgânicos voláteis (COV) - Procedimento.
Contentor móvel de plástico.

ABNT NBR 15911-2:2010

Parte 2: Contentor de duas rodas, com capacidade de 120 L, 240 L e 360

Errata 1:2011

L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.
Contentor móvel de plástico.

ABNT NBR 15911-3:2010

Parte 3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L e 1

Errata 1:2011

000 L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.

ABNT NBR 14879:2011

Implementos rodoviários — Coletor-compactador de resíduos sólidos
— Definição do volume.

ABNT NBR 15911-2:2010
Versao Corrigida:2011

Contentor móvel de plástico.
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Norma

Descrição
Parte 2: Contentor de duas rodas, com capacidade de 120 L, 240 L e 360
L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.

ABNT NBR 15911-3:2010
Versão Corrigida:2011

Contentor móvel de plástico.
Parte 3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L e 1
000 L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.

ABNT NBR 13332:2010

Implementos rodoviários — Coletor-compactador de resíduos sólidos e
seus principais componentes — Terminologia.
Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte –

ABNT NBR 15849:2010

Diretrizes para

localização,

projeto,

implantação,

operação

e

encerramento.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil ABNT NBR 15116:2004

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural
- Requisitos.

ABNT NBR 15113:2004

ABNT NBR 15114:2004

ABNT NBR 15115:2004

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros Diretrizes para projeto, implantação e operação.
Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes
para projeto, implantação e operação.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução
de camadas de pavimentação - Procedimentos.

ABNT NBR 10004:2004

Resíduos sólidos - Classificação.

ABNT NBR 10006:2004

Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos.

ABNT NBR 10007:2004

Amostragem de resíduos sólidos.

ABNT NBR 8843:2004

Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos.

ABNT

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos

NBR

8419:1992

Errata 1:1996

urbanos - Procedimento.

ABNT NBR 13463:1995

Coleta de resíduos sólidos.

ABNT NBR 12980:1993

Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos Terminologia.

ABNT NBR 12235:1992

Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento.

ABNT

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos

NBR

8419:1992

Versão Corrigida: 1996

urbanos - Procedimento.

ABNT NBR 11175:1990

Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de desempenho -

ABNT NBR 16701-3:2018

Implementos Rodoviários - Contentores fixos para resíduos.
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Norma

Descrição
Parte 3: Requisitos de segurança e higiene.

ABNT NBR 13896:1997

ABNT NBR 10157:1987
ABNT NBR 12808:2016
ABNT NBR 16182:2013
ABNT NBR 12807:2013
ABNT NBR 13230:2008

ABNT NBR 15112:2004

Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação
e operação.
Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, construção e
operação - Procedimento.
Resíduos de serviços de saúde — Classificação.
Embalagem e acondicionamento — Simbologia de orientação de
descarte seletivo e de identificação de materiais.
Resíduos de serviços de saúde - Terminologia.
Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e
simbologia.
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo
e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.

Fonte: Catálogo de normas ABNT
Tabela 2 – Legislação federal
Legislação

Descrição
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a

Lei nº 12.305 de 02/08/2010

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências.
Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de

Decreto nº 9.177 de 23/10/2017

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de
23 de dezembro de 2010 e dá outras providências.
Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a

Decreto nº 9.373 de 11/05/2018

destinação e a disposição final ambientalmente adequadas
de bens móveis no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
Regulamenta a lei nº lei 12.305, de 2 de agosto de 2010,
que institui a política nacional de resíduos sólidos, cria o

Decreto nº 7.404 de 23/12/2010

comitê interministerial da política nacional de resíduos
sólidos e o comitê orientador para a implantação dos
sistemas de logística reversa, e dá outras providências.

Lei nº 11.445 de 05/01/2007

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
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Legislação

Descrição
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

Fonte: Portal da legislação (Senado Federal)
Tabela 3 – Legislação estadual
Legislação
Decreto nº 64.132, de 11/03/2019

Descrição
Dispõe sobre a organização da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente e dá providências correlatas.
Institui, sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente,

Decreto nº 57.817, de 28/02/2012

o Programa estadual de implementação de projetos de
resíduos sólidos e dá providências correlatas.
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de

Decreto nº 55.565, de 15/03/2010

saneamento básico relativos à limpeza urbana e ao manejo
de resíduos sólidos urbanos no Estado de São Paulo e dá
providências correlatas.
Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 2006, que

Decreto nº 54.645, de 05/08/2009

institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o
inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de
1976,aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 1976.
Obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo

Lei nº 12.528, de 02/01/2007

em -shopping centers- e outros estabelecimentos que
especifica, do Estado de São Paulo.

Lei nº 12.300, de 16/03/2006

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
princípios e diretrizes.
Dispõe sobre a apresentação, pelo Poder Executivo, de um

Lei nº 11.387, de 27/05/2003

Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Estado de São
Paulo e dá providências correlatas.
Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente

Lei nº 10.888, de 20/09/2001

perigosos do resíduo urbano que contenham metais pesados
e dá outras providências.
Autoriza o Secretário do Meio Ambiente a celebrar

Decreto nº 45.001, de 27/06/2000

convênios com Municípios Paulistas, relacionados no
Anexo I deste decreto, visando à implantação de aterros
sanitários em valas para resíduos sólidos.
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Legislação

Descrição
Autoriza a Secretaria do Meio Ambiente a, representando o

Decreto nº 44.760, de 13/03/2000

Estado, celebrar convênios com Municípios Paulistas,
integrantes do Vale do Ribeira, visando à implantação de
aterros sanitários em valas para resíduos sólidos.
Veda a instalação de depósito de lixo, usinas de

Lei nº 4.435, de 05/12/1984

beneficiamento de resíduos sólidos e aterros sanitários em
área que especifica.

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Tabela 4 – Legislação municipal
Legislação municipal
Lei n 46 de 20/03/2006

Descrição
Altera a Lei n. 44 que dispõe sobre a reorganização da
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal
Acrescenta 1 vaga no cargo de provimento efetivo de

Lei n. 50 de 06/11/2007

coletor constante de lixo constante do quadro A do Anexo
I da Lei n.46
“Dispõe sobre a criação de cargo no quadro

Lei n. 60 de 15/10/2009

de pessoal da administração pública
municipal”.
“Dispõe sobre a criação do Departamento de Meio

Lei n. 59 de 17/09/2009

Ambiente do município de Pratânia/SP, alterando a Lei
Complementar número 44, de 24 de maio de 2005, e
dando outras providências”

Lei n. 74 de 03/03/2011

“Dispõe sobre a criação de cargos no quadro de pessoal
do poder executivo: 5 vagas coletor de lixo”
"Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio

Lei n. 32 de 27/08/1998

com a UNESP para procedimentos de Incineração do
Lixo Hospitalar"

Lei Nº 380 de 27/05/2009

Lei N. 35 de 19/09/2013

Lei Nº 32 de 22/08/2013

“Dispõe sobre a criação do conselho municipal de meio
ambiente e dá outras providências.”
Disciplina o gerenciamento dos resíduos da construção
civil no município de Pratânia.
Autoriza a instituição do Fundo Municipal do Meio
Ambiente e dá providências.
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Legislação municipal
Lei Nº 38 de 19/09/2013

Descrição
Autoriza o poder executivo municipal a criar o projeto
"Reciclar".
Dispõe sobre a Política Municipal de Educação

Lei Nº 26 de 07/08/2013

Ambiental em conformidade com o art. 225, inc. VI da
Constituição Federal e da Lei Federal nº 9.795/1999.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa

Lei Nº 25 de 24/06/2013

do Meio Ambiente no Município de Pratânia e dá outras
providências.

Lei Nº 560 de 04/02/2014

Dispõe sobre a utilização de caçambas estáticas coletoras
de entulho.
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o

Lei. Nº 152 de 04/07/2002

FECOP-Fundo Estadual de Prevenção e Controle de
Poluição e dá providências.
Capítulo IV. Do Meio Ambiente. Art. 156 -Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de

Lei Orgânica do Município de Pratânia

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder
Público e à comunidade o dever de defendê-lo e preserválo, para as presentes e
futuras gerações.
Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº

Lei Nº 632 de 25/02/2016

613/2015 que dispõe sobre as áreas de expansão urbana
no Município de Pratânia/SP e dá providências.

Fonte: Câmara Municipal de Pratânia-SP

4. Caracterização do Município
4.1. História do Município
O município de Pratânia-SP tem seu histórico intrínseco ao local de confluência entre
os rios Claro e Jacu. Seu nome está relacionado à presença de rochas de galena, conhecida
popularmente como prata e que, em épocas de cheias, eram encontradas no leito do rio Jacu.
Por isso, este rio ficou conhecido na época como rio da Prata e a comunidade entorno como
Vila da Prata (Prefeitura de Pratânia, 2017). A denominação como “Pratânia” só ocorreu de
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fato em 1944 por meio do decreto estadual nº 14334/2011 (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE).

Os primeiros serviços de arruamento e as primeiras duas casas de alvenaria do distrito
foram feitas pelo capitão João Batista e pelo Capitão Fermiano Vieira.
Antes da emancipação de Pratânia que somente ocorreu em 22 de março de 1997, sua
história é atrelada ao município de Botucatu-SP. A atual autonomia político-administrativa
foi conquistada por fatores diversos, tais como: presença de tropeiros, produção cafeeira e a
chegada da Estrada de Ferro Sorocabana (IBGE, 2017).
4.2. Geografia e situação
O município encontra-se localizado na região central do estado de São Paulo, a uma
latitude 22º48’30” Sul e a uma longitude 48º39’58” Oeste e a uma altitude média de 685
metros. Possui uma área de 175,10 km² (IBGE, 2017; Prefeitura de Pratânia, 2017). Está
inserido na mesoregião de Bauru, distando cerca de 270 km da capital. E faz fronteira ao
Norte com São Manuel e Areiópolis; ao Sul com Lobo; ao Leste com Botucatu; e a oeste,
com Iaras, conforme Figura 1 e Figura 2 elaboradas por meio da base de dados
disponibilizada pelo IBGE.
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Figura 1 - Localização do município em sua mesoregião e Estado de São Paulo

Figura 2 - Cidades confrontantes ao município de Pratânia-SP
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O acesso a Pratânia-SP acontece pelas principais rodovias do estado como a Rodovia
João Mellão (SP-255), Rodovia Marechal Rondon e Rodovia Castelo Branco. A cidade de
Pratânia faz limites com os municípios de São Manuel, Botucatu e Lençóis Paulista e está a
270 Km de São Paulo-SP.

Figura 3 – Principal rota até Pratânia partindo de São Paulo

4.3. Dados Climatológicos e Pluviométricos
O clima, segundo o Sistema Internacional de Köppen, é considerado como tipo Cwa
e é classificado como mesotérmico (subtropical e temperado).
De acordo com o IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais), a temperatura
média anual é de 21,0 ºC e a precipitação média anual possui o valor de 1361 mm.
Uma vez que não foram encontrados dados de intensidade de chuvas para Pratânia,
utilizou-se a estação D5-047 localizada em São Manuel-SP cuja latitude é 22º 44’ 12” e
longitude é 28º 44’ 12” e que se encontra há uma distância aproximada de 16 km do
município em questão. Estes dados constituem uma série histórica de 30 anos de dados e
estão disponíveis no endereço eletrônico do Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo: http://www.hidrologia.daee.sp.gov.br/ e seguem ilustrados na tabela e
gráfico a seguir.
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Tabela 5 - Série de precipitações no município de Pratânia (1989 até 2019)

Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Janeiro Fevereiro
393,5
200,9
176,4
277,9
256,5
149,5
287,6
206,9
259
115,3
327,2
202
288,4
43,5
161,9
321,3
638,1
129
175,2
58,7
279,1
183,8
440,9
90,3
402,7
197,3
380,8
208,1
429,8
208,3
209
134,6
229,8
194,3
324,6
343,4
188,3
54,3
110,3
-

Março
129
163,2
135,1
123,9
284,8
103
155,2
240,7
70,4
128,3
126,2
192,6
185
129,4
183,7
146,3
116,8
142,9
134,7
164,9

Chuva Mensal (mm) - Série 1989 à 2019
Abril
Maio
Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
82
61,1
101,6
10,6
0
67,1
49,9
52,8
156,5
18,7
10,8
7,7
78,4
66,2
82,7
29,5
227,1
258,5
19,1
82,7
70,8
33,9
76,9
89,1
136,3
245,4
230,2
46,9
117,2
1,9
31,0
120,6
40,6
40,9
185,9
194,1
134,7
55,3
20,7
24,3
30,4
14
168,7
167,8
242
114,7
133,8
44,1
84,1
0,3
0,4
153
99,8
194,6
40,7
127,2
61,6
11,0
41,1
55,2
197
81
226,9
97,3
10,2
19,7
13,0
12,4
90,8
166
138,2
156,9
33,3
56,7
38,3
216,1
0
7,2
78,6
288,1
237,4
169,5
105,1
63,6
0
63,8
54,5
181
38,7
186,2
56,4
42,4
45,7
110,4
99,4
161
108,4
175,1
232,2
102,7
38,7
37,1
64,5
0
49,1
85,1
72,6
252,3
112,5
15,3
54,3
17,2
19
14,2
247,4
109,9
121,5
142,3
235,6
26,3
0
15,9
106,6
95,4
261,8
144
108
105,7
54,6
0,5
57,9
95
91,1
87,7
81,7
0,5
24,6
16,5
100,5
36
173,9
279
26,5
100,1
0,9
115,4
27,5
175,6
55,2
229,8
218
33
173,2
121,5
7,5
67,7
28,3
184
203,3
213,1
176,1
172,2
0
86,3
22
132,5
176,5
148,1
15,3
15,1
23,4
7,2
124,5
62,1
267
151,8
108,3
-
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Figura 4 - Série histórica de chuvas (1989 até 2019). Fonte: Departamento de Águas e Energia Elétrica
de São Paulo

4.4. Hidrografia
Segundo os dados encontrados em meio eletrônico do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SigRH), a Unidade de
Gerenciamento Hídrico do Estado de São Paulo na qual o município de Pratânia-SP se
encontra é a URGHI 17 (Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema), caracterizada por ter
uma área de drenagem de 16.763 km².
A bacia do Médio Paranapanema está subdividida em nove unidades hidrográficas,
sendo elas: Pardo, Turvo, Novo, Pari, Capivara e as quatro unidades tributárias de até III
ordem do rio Paranapanema. Esta divisão das ordens dos cursos d’água foi elaborada por
critérios introduzidos por Strahler (1957) e Christofolleti (1998).
O mapa abaixo representa os principais rios que percorrem a extensão do município.
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Figura 5 - Principais Rios que percorrem Pratânia/SP. Fonte: CETESB/Base cartográfica DAEE

4.5. Solos, Geologia e Geomorfologia
CAMPOS et al. (2010) citaram Oliveira et al. (1999) que caracterizavam o solo do
município como solos compostos por LV6 (Latossolos vermelhos Eutroférricos e
Distroférricos + Nitossolos vermelhos Eutroférricos); LV56 (Latossolos vermelhos
Eutroférricos e Distroférricos + Nitossolos vermelhos Eutroférricos); LVA52 (Latossolos
vermelho amarelos Distróficos + Latossolos vermelhos Distróficos + Argissolos vermelhoamarelos Distróficos); e LVA56 (Latossolos vermelho-amarelos Distróficos + Latossolos
vermelhos + Cambissolos Háplicos Tb + Cambissolos Háplicos Latossólicos).
De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) da
EMBRAPA de 2018, que é um sistema cuja finalidade é classificar os solos existentes no
Brasil. Ainda, segundo esta fonte, segue a caracterização das classes de solo existentes em
Pratânia:
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● Latosssolos: Solos constituídos por materiais minerais com horizonte B
latossólico cuja camada superior é precedida por qualquer tipo de horizonte A dentro
de uma faixa de 200 cm a partir da superfície do solo ou dentro de uma faixa de 300 cm
caso o horizonte A apresente mais que 150 cm de espessura.
● Nitossolos: Solos constituídos essencialmente por materiais minerais, com
350 g/kg ou mais de argila, inclusive no horizonte A. O horizonte B nítrico desta classe
está abaixo do horizonte A.
● Argissolos: Solos constituídos por materiais minerais que apresentam
horizonte B textural abaixo do horizonte A ou E, com presença de argila de baixa
atividade ou atividade alta quando conjugada com saturação por bases baixa ou de
caráter alumínico.
● Cambissolos: Solos constituídos por materiais minerais com horizonte B
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial excetuando o hístico com
40 cm ou mais de espessura ou horizonte A chernozêmico quando o B incipiente
apresentar argila de atividade alta cuja saturação por bases é alta.

Figura 6 - Caracterização pedológica. Fonte: IBGE
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A geologia da região abrange as Formações Candói, Marília e Formação Vale do Rio
do Peixe, além da presença de Terraços Holocênicos. Suas principais características estão
explicadas abaixo.
●

Formação Candói: De acordo com a Mineropar (Serviço Geológico do

Paraná), essa Formação Geológica abrange uma sequência de derrames tabulares
espessos de basalto cinza, possuindo zona vesicular de topo descontínua e muitas
vezes ausente, disjunção colunar e entablamento sigmoidal bem estabelecido. Sua
constituição baseia-se em basaltos mais aptos à produção de brita e insumos para
recuperação de solos agrícolas (quartzo, calcedônia, ágata, zeólita).
●

Formação

Marília:

Constituída

desde

arenitos

grosseiros

a

conglomeráticos, apresenta teor de matiz variável, seleção pobre, são ricos em
feldspatos, minerais pesados e minerais instáveis. Quanto a ocorrência, ocorre em
bancos de espessura média, de 1 a 2 metros, maciços ou com acabamento incipiente,
subparalelo e descontínuo, raramente apresentam estratificação cruzada, com seixos
concentrados em estratos cruzados (MENDONÇA, José Luiz et al, 1980).
●

Formação Vale do Rio do Peixe: Segundo (Luiz Alberto Fernandes e

Armando Márcio Coimbra, 2000), essa Formação é constituída por estratos de
espessura submétrica, com arenitos fino a muito finos, intercalados com lamitos
arenosos ou siltitos, de contatos poucos ou não-erosivos.
●

Terraços

Holocêntricos:

A área

abrangente

pelos

Terraços

Holocêntricos no município de Pratânia é pequena. Esses Terraços caracterizam-se
por apresentarem sedimentos aluviais, cujos constituintes mostram características
típicas de depósitos de planície fluvial de uma fase anterior a atual. Apresentam
cascalhos lenticulares de fundo de canal, areias quartzosas inconsolidadas, siltes e
argilas de transbordamento (ICMBio, 2014).
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Figura 7 - Caracterização geológica. Fonte: IBGE

Em aquiescência ao IPT (1981), Pratânia encontra-se situada em duas províncias
geomorfológicas: Cuestas Basálticas e Planalto Ocidental como representado pela Figura 8.
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Figura 8 - Caracterização geomorfológica de Pratânia-SP. Fonte: IBGE

De acordo com o trabalho de Almeida (1964) citado por Déborah de Oliveira (2011),
Cuestas Basálticas é uma faixa montanhosa que dissocia a o Planalto Ocidental da Depressão
Periférica Paulista. Constituem de derrames basálticas com mergulho regional das camadas
para sentido noroeste. Entre esses derrames de basalto, encontram-se sedimentos eólicos com
espessura da ordem de dezenas de metros. E a presença dessas intercalações areníticas
alternados com os derrames origina degraus em suas vertentes.
A província Planalto Ocidental apresenta relevo subordinado à estrutura regional,
apresentando camadas sub-horizontais com suave caimento para oeste. Constitui-se de um
relevo com cotas aproximadas a 500 metros nos limites orientais, atingindo na foz do rio
Paranapanema o equivalente a 247 metros. Caracteriza-se por apresentar embasamento
essencialmente formados por rochas do Grupo Bauru, em sua grande maioria por arenitos
que, às vezes, possuem cimento carbonático e/ou silicoso.
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4.6. Cobertura Vegetal
Em conformidade com a pesquisa de Ishara (2010), Pratânia pertence à bacia do Médio
Paranapanema como explicado anteriormente e possui áreas de Cerrado. Neste fragmento,
foram encontradas 120 espécies de 38 famílias em um levantamento florístico elaborado
entre janeiro e outubro de 2018, na área de Cerrado sensu sctricto. Ainda restam áreas de
vegetação nativa sem informação disponível sobre a flora e diversos aspectos ecológicos.
O Cerrado sensu stricto caracteriza-se pela presença de árvores de porte baixo,
inclinadas, tortuosas, possuindo ramificações retorcidas e irregulares e geralmente
apresentam evidências de queimadas.

Figura 9 - Biomas e formações vegetais em Pratânia-SP. Fonte IBGE

5. Caracterização da população
Utilizando a Fundação SEADE como fonte de dados, obteve-se que a população em
2018 é de 5.040 habitantes. Enquanto a população total do Estado de São Paulo em 2018 é
de 43.993.159 habitantes. Tais informações mais recentes foram obtidas pelo portal
eletrônico http://www.imp.seade.gov.br/ e encontram-se para fins de comparação
explicitadas no gráfico abaixo.
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Figura 10 - Comparação entre populações de Pratânia e do Estado de SP

Seguro de que a população municipal é de 5.040 habitantes numa área de 175,10 km²,
a densidade demográfica é de 28,80 hab/km². Através dos valores de populações
mencionados anteriormente para o Estado de São Paulo e para a mesoregião de Bauru, temse a estimativa das densidades populacionais. O gráfico representativo a seguir demonstra os
dados de densidade demográfica.

Figura 11 - Variação de densidade populacional em esferas estadual, regional e municipal
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Abaixo, a Tabela 6 apresenta dados disponibilizados pela Fundação SEADE (2018)
que caracterizam a população do município de Pratânia, da região político-administrativa e
do Estado de São Paulo.
Tabela 6 – Indicadores de População

Indicadores

Ano

Município

Área (km)

2018

População Total (hab)

Região

Político-

Estado de São

Administrativa

Paulo

175,10

2.1529,36

248.219,63

2018

5.040

2.486.095

43.993.159

2019

1,92

1,19

0,87

2019

80,99

89,99

96,47

2019

59,06

75,52

78,13

População Feminina

2018

2.445

1.252.736

22.583.800

População Masculina

2018

2.595

1.233.359

21.409.359

População Urbana

2018

4055

2.234.486

42.419.766

População Rural

2018

985

251.609

1.573.393

Taxa

Geométrica

de

Crescimento (a.a %)
Grau de Urbanização (em %)
Envelhecimento da População
(%)

Fonte: Fundação SEADE, 2019

Pôde-se observar pela tabela supracitada que a taxa de crescimento geométrica
municipal é bem superior quando comparada às taxas regionais administrativas e estaduais.
Apesar do município apresentar uma população pequena, pode-se inferir que ele tende a um
crescimento populacional atrelado a uma consequente expansão urbana e aumento da geração
de resíduos sólidos urbanos.

5.1. Estimativas de projeto
5.1.1. Projeções populacionais
O estudo populacional presente neste relatório foi elaborado com base nos censos,
contagens e estimativas fornecidas pela Fundação SEADE, usando o método de projeção
geométrica para previsão da população futura para 35 anos.
De acordo com os dados do Censo (SEADE) do ano de 2000, o município de Pratânia
– SP tinha uma população residente de 3.941 habitantes, dos quais 1.227 moravam na zona
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rural (31,14%) e 2.714 moravam na zona urbana (68,86%). Comparando-se com o Censo da
Fundação SEADE do ano de 2010, a população residente cresceu em 1,17%, ou seja, a
população residente do último censo era de 4.593 habitantes, dos quais 1.113 moravam na
zona rural (24,24%) e 3.480 moravam na zona urbana (75,76%). Na Tabela 7 e na Figura 12
- Projeções populacionais para Pratânia é mostrada projeção da população residente total, de
2019 a 2054. A projeção foi feita com base nos Censos de 2000 e 2010, cujos valores de
população urbana e rural foram citados.
Tabela 7 – Estimativa populacional – 2019 até 2054

PROJEÇÃO POPULACIONAL (2019/2054)
Município: Pratânia/ SP
Ano

População (hab.)
Urbana

Rural

Total

2019

4252

1019

5272

2020

4343

1010

5353

2021

4436

1000

5435

2022

4529

990

5519

2023

4624

980

5604

2024

4720

971

5691

2025

4817

962

5779

2026

4916

952

5868

2027

5015

943

5958

2028

5116

934

6050

2029

5219

925

6144

2030

5323

916

6238

2031

5428

907

6335

2032

5534

898

6432

2033

5642

889

6532

2034

5752

881

6632
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PROJEÇÃO POPULACIONAL (2019/2054)
2035

5863

872

6735

2036

5975

864

6839

2037

6089

855

6944

2038

6204

847

7051

2039

6321

839

7160

2040

6440

831

7271

2041

6560

823

7383

2042

6682

815

7497

2043

6806

807

7612

2044

6931

799

7730

2045

7058

791

7849

2046

7187

783

7970

2047

7317

776

8093

2048

7449

768

8218

2049

7584

761

8345

2050

7720

754

8473

2051

7858

746

8604

2052

7998

739

8737

2053

8140

732

8872

2054

8284

725

9009
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Figura 12 - Projeções populacionais para Pratânia

Através de imagens obtidas do software Google Earth Pro e de técnicas de
geoprocessamento, obteve-se os mapas ilustrativos dos locais onde ocorreu expansão urbana
devido ao aumento populacional no bairro rural Pratinha e no distrito-sede de Pratânia, entre
os anos de 2010 a 2019.

Figura 13 - Expansão urbana do Bairro Pratinha
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Figura 14 - Expansão urbana do município de Pratânia-SP

5.1.2. Projeções de geração de resíduos sólidos
Sabendo que a população de Pratânia em 2018 é estimada em 5.040 habitantes
pelos dados obtidos na Fundação SEADE, e utilizando-se da informação de que o
município gera 2,76 ton/dia segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos de
2018 elaborado pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo),
calcula-se a geração per capita de resíduos sólidos, cujo valor é 0,55 kg/hab/dia. A
partir deste valor, foi possível estimar a projeção anual da geração de resíduos sólidos
no horizonte de 35 anos do PMGIRS.
Tabela 8 – Estimativa de geração de RS – 2019 até 2054
Ano

População

Geração per capita de

Geração

Total (hab)

resíduos

resíduos

sólidos

diária

de

Geração

sólidos

resíduos

(kg/hab/dia)

(ton/dia)

(ton/ano)

2019

5272

0,55

2,9

1058

2020

5353

0,55

2,9

1058

2021

5435

0,55

2,9

1075

2022

5519

0,55

3,0

1091

2023

5604

0,55

3,0

1108

2024

5691

0,55

3,1

1125
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Ano

População

Geração per capita de

Geração

Total (hab)

resíduos

resíduos

sólidos

diária

de

Geração

sólidos

resíduos

(kg/hab/dia)

(ton/dia)

(ton/ano)

2025

5779

0,55

3,1

1142

2026

5868

0,55

3,2

1160

2027

5958

0,55

3,2

1178

2028

6050

0,55

3,3

1196

2029

6144

0,55

3,3

1215

2030

6238

0,55

3,4

1233

2031

6335

0,55

3,4

1252

2032

6432

0,55

3,5

1272

2033

6532

0,55

3,5

1291

2034

6632

0,55

3,6

1311

2035

6735

0,55

3,6

1331

2036

6839

0,55

3,7

1352

2037

6944

0,55

3,8

1373

2038

7051

0,55

3,8

1394

2039

7160

0,55

3,9

1415

2040

7271

0,55

3,9

1437

2041

7383

0,55

4,0

1460

2042

7497

0,55

4,1

1482

2043

7612

0,55

4,1

1505

2044

7730

0,55

4,2

1528

2045

7849

0,55

4,3

1552

2046

7970

0,55

4,3

1576

2047

8093

0,55

4,4

1600

2048

8218

0,55

4,5

1625

2049

8345

0,55

4,5

1650

2050

8473

0,55

4,6

1675

2051

8604

0,55

4,7

1701

2052

8737

0,55

4,7

1727

2053

8872

0,55

4,8

1754

2054

9009

0,55

4,9

1781
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5.2. Dados Socioeconômicos
Conforme dados cedidos pela Fundação SEADE a respeito de indicadores de
emprego e rentabilidade e economia do município de Pratânia, de sua região administrativa
e do Estado de São Paulo foi possível elaborar as Tabela 9 e Tabela 10 que ilustram a situação
na qual o município do presente Projeto se encontra.

Tabela 9 - Indicadores de Emprego e Rentabilidade de 2011

Indicadores

Pratânia

Região

Estado de

- SP

Administrativa

São Paulo

50,73

5,85

2,51

0,17

3,23

4,04

11,04

27,83

17,72

11,99

21,36

20,21

26,06

41,73

55,52

2175,01

1740,36

2006,99

1812,99

3378,3

3796,28

1389,5

2348,87

2719,49

1635,23

1995,22

2509,24

2395,43

2658,68

3507,5

Participação dos Empregos Formais da Agricultura,
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura no
Total de Empregos Formais (Em %)
Participação dos Empregos Formais da Construção no
Total de Empregos Formais (Em %)
Participação dos Empregos Formais da Indústria no
Total de Empregos Formais (Em %)
Participação dos Empregos Formais do Comércio
Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de
Veículos Automotores e Motocicletas no Total de
Empregos Formais (Em %)
Participação dos Empregos Formais dos Serviços no
Total de Empregos Formais (Em %)
Rendimento

Médio

dos

Empregos

Formais

da

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e
Aquicultura (Em reais correntes)
Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria
(Em reais correntes)
Rendimento

Médio

dos

Empregos

Formais

da

Construção (Em reais correntes)
Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio
Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de
Veículos Automotores e Motocicletas (Em reais
correntes)
Rendimento Médio dos Empregos Formais dos Serviços
(Em reais correntes)
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Indicadores
Rendimento Médio do Total de Empregos Formais (Em
reais correntes)

Pratânia

Região

Estado de

- SP

Administrativa

São Paulo

2124,05

2652,61

3287,67

Fonte: Fundação SEADE, 2019

Nota-se uma predominância de empregos formais relacionados às práticas agrícolas
no município de Pratânia. E, quando este dado é comparado ao dado pertinente ao Estado de
São Paulo, cujo valor é de apenas 2,52%, pode-se inferir que a agricultura e pecuária são
atividades de suma importância para a economia e desenvolvimento do município em
questão.

Tabela 10 - Indicadores de Economia de 2016
Região

Estado de São

Administrativa

Paulo

68292,64

72039611,5

1436672709

PIB per capita (Em reais correntes)

14692,91

25475,76

34552,27

Participação no PIB do Estado (Em %)

0,004754

5,014337

100

44,47

5,65

1,97

10,81

34,74

25,77

503058

...

...

Indicadores

Pratânia

PIB (Em mil reais correntes)

Participação da Agropecuária no Total do Valor
Adicionado (Em %)
Participação da Indústria no Total do Valor
Adicionado (Em %)
Total de Despesas Municipais - Agricultura e
Organização Agrária (Em reais de 2018)
Fonte: Fundação SEADE, 2019

5.3. Dados da Educação
Segundo o Censo Educacional de 2017 do INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais), o município apresenta o valor de 6,2 para Índice de
Desenvolvimento da Educação Básico nos anos iniciais e o valor de 5,0 para os anos finais
do Ensino Fundamental. Levando em consideração dados do IBGE (2010), a taxa de
escolarização de 5 - 14 anos de idade é de 97,7% e, segundo um dado de 2018, houveram
789 matrículas no ensino fundamental e 243 matrículas no ensino médio.
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De acordo com dados obtidos por meio eletrônico na Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo e através do site da Prefeitura Municipal de Pratânia, existem as
seguintes escolas no município:
●

Creche e Berçário Municipal Alice Ribeiro Da Maia;

●

Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador;

●

Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia Ferreira Assumpção

Antunes;
●

Escola Municipal Irene Gomes Vieira;

●

Creche/Escola Pedrina Brasil Abud - “Tia Dina”.

Através de informações recolhidas por pesquisas feitas em meios eletrônicos da Câmara
Municipal de Pratânia, verificou-se a existência de algumas entidades educacionais. São elas:
●

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel-SP;

●

Instituição de Proteção à Infância e Juventude (Casa Santa Maria);

●

Núcleo de Atendimento Social Ângela Martin Basseto;

●

Biblioteca Municipal Dr. “Francisco Marins”.

6. Estrutura Administrativa dos Departamentos responsáveis pela gestão dos resíduos
A partir de informações disponibilizadas pela Prefeitura de Pratânia elaborou-se o
fluxograma, a seguir, representativo da estrutura organizacional do município.
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Figura 15 - Fluxograma da estrutura administrativa municipal

A competência do gerenciamento de resíduos sólidos do município do presente Plano
pertence à Prefeitura de Pratânia. O principal órgão responsável pela gestão dos resíduos é a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e possui a missão de alcançar
desenvolvimento rural do município, utilizando-se de política pública de qualidade e
soluções inovadoras, permitindo assim, o progresso em harmonia com o desenvolvimento
humano e respeito ao meio ambiente (Prefeitura de Pratânia, 2017).
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente foi criada pela Lei nº 59 de
17 de setembro de 2009, a qual dispõe sobre a criação do Departamento de Meio Ambiente
do município de Pratânia/SP, modificando a Lei Complementar nº 44, de 24 de maio de 2005,
e dando outras providências. Dentre as suas competências, no que diz respeito aos resíduos
sólidos, tem-se:
“Art. 20-A. Ao Departamento Municipal de Meio Ambiente
compete, nos termos dos artigos 156 a 160 da Lei Orgânica
Municipal, a coordenação da ação geral do governo municipal na
defesa e preservação do meio ambiente e especialmente:
II - Fiscalizar a instalação de obra, atividade ou parcelamento do
solopotencialmente causador de significativa degradação do meio
ambiente, exigindo estudos de impacto ambiental nestes casos.”
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6.1. Planos elaborados e legislações municipais vinculados aos Resíduos Sólidos
Segundo consulta feita ao SNIS, o município não possui Política de Saneamento
Básico conforme a Lei nº 11.445/2007 e também não possui Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos conforme a Lei nº 12.305/2010.
A Prefeitura Municipal de Pratânia possui algumas legislações específicas vigentes
sobre Resíduos Sólidos e Meio Ambiente além das que foram explanadas anteriormente e
que regem a gestão dos resíduos no município. Estas Leis são explicitadas abaixo.
●

Lei Nº 380 de 27 de maio de 2009: “Dispõe sobre a criação do

conselho municipal de meio ambiente e dá outras providências”. As principais
especificações tratadas por esta Lei são as seguintes:
“Art. 3º - Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA
compete:
XXIV - deliberar sobre a coleta, seleção, armazenamento, tratamento
e eliminação dos resíduos domiciliares, industriais, hospitalares e de
embalagens de fertilizantes e agrotóxicos no Município, bem como a
destinação final de seus efluentes em mananciais.
XXIX – criar mecanismos que incentivem a organização da
sociedade civil em cooperativas, associações e outras formas legais
para democratizar a participação popular no Conselho Municipal de
Meio Ambiente.”
●

Lei Nº 38 de 19/09/2013: “Autoriza o poder executivo municipal a

criar o projeto “Reciclar””.
Os principais objetivos do projeto, segundo o Artigo 1º da presente legislação, são:
prolongar a vida útil do aterro sanitário, meio ambiente menos contaminado, melhoria de
vida da população e estimular a população a preservar o meio ambiente, estimulando o
desenvolvimento municipal sustentável.
Quanto aos objetivos específicos, o Art. 2º dispõe:
“I - criação de atitudes pessoais voltadas para a reciclagem de
resíduos sólidos, o consumo controlado de água, evitando ao máximo
o desperdício;
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V - minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes
não renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que
necessita de tratamento final, com aterramento, ou incineração.
Art. 3º - A coleta do lixo reciclável poderá ser realizada pelo Poder
Público Municipal ou mediana terceirização, precedida de processo
licitatório.
Parágrafo Único - Quando terceirizado, após a coleta e
separação, será da empresa contratada o produto da respectiva
venda.”

7. Diagnóstico do Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos Municipais
O presente capítulo diz respeito ao diagnóstico do atual sistema de gestão de resíduos
sólidos urbanos do município de Pratânia-SP.
O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos elaborado pela CETESB (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo) de 2018 apresenta dados importantes sobre o panorama
da gestão de resíduos estadual como o IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) que
leva em consideração alguns aspectos importantes do ponto de vista técnico e ambiental, tais
como:
●

adaptação do monitoramento geotécnico do aterro;

●

ocorrência de evento de queima de resíduos a céu aberto;

●

avaliação da vida útil do aterro;

●

ocorrência de restrições legais ao uso do solo.

Além do IQR, outros parâmetros são analisados por este Inventário, como a existência
de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), LI (Licença de instalação) e LO (Licença de
operação) relativas ao local de disposição dos resíduos. Também são disponibilizados dados
referentes à geração de RSU por dia (ton/dia) de cada município de São Paulo. A seguir, temse os dados de Pratânia.
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Tabela 11 – Dados de IQR, RSU, TAC, LI e LO
IQR
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9,0

9,0

8,5

8,0

8,0

8,0

10,0

9,7

RSU (ton/dia)

TAC

LI

LO

2,76

Não

Sim

Sim

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos de 2018 (CETESB)

Verifica-se ao observar a tabela acima que o IQR apresentado pelo município, ao
longo do período de 2011 a 2018, possui uma boa avaliação. Sendo assim, para que a
qualidade seja mantida, há a necessidade de melhoria contínua do sistema que gere os
resíduos sólidos municipais, além da implementação de um Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
Utilizando-se de dados fornecidos por diversas Instituições e Órgãos competentes,
pôde-se elaborar o diagnóstico atual da gestão de resíduos sólidos do município de
Pratânia/SP, dispondo as informações de acordo com sua origem, locais de geração,
armazenamento, transbordo, disposição final e tratamento, quando houver.

7.1. Classificação dos Resíduos Sólidos
Segundo os dados do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil elaborado pela
ABRELPE (Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) do ano de 2018,
anualmente, o montante de RSU gerado é, em média, de 79 milhões de toneladas em território
nacional, gerando um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Desse montante, 6,3
milhões de toneladas de resíduos não foram recolhidos.
No que diz respeito à disposição final dos RSU coletados, o Panorama de 2018
demonstrou avanços em relação ao ano anterior, sendo que 59,5% ao ano dos resíduos
coletados são dispostos em aterros sanitários. A disposição em locais inadequados foi feita
por 3.001 municípios, este valor era de 3.352 municípios no Panorama de 2017. Totaliza-se
29,5 milhões de toneladas de RSU em lixões ou aterros controlados, cujos sistemas não
possuem as condições técnicas e ambientais adequadas, ocasionando severos danos ao meio
ambiente e à saúde de milhões de pessoas.
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Geração Total (ton/dia)
217.000

216.629

216.500
216.000

215.500
215.000

214.868

214.500
214.000
213.500
2017

2018

Figura 16 – Geração Total de Resíduos Sólidos Urbanos (ton/dia). Adaptado do Panorama ABRELPE
de 2018

Geração Per Capita (kg/hab/dia)
1,04
1,039
1,039
1,038

1,037
1,036
1,035
1,035
1,034
1,033
2017

2018

Figura 17 – Geração Per Capita (kg/hab/dia). Adaptado do Panorama ABRELPE de 2018
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2,76

40.700,00

105.977,00

199.311,00

QUANTIDADE DE RESÍDUOS
COLETADOS (TON/DIA)

B R ASIL

SUDESTE

ESTADO DE SÃO
PAULO

PRATÂNIA

Figura 18 – Comparação entre a quantidade de RSU coletados em esfera federal, regional, estadual e
local

A Lei nº 12.305 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos os classifica
quanto a sua origem de acordo com o indicado na figura que segue. Esta classificação será
usada para diagnosticar os resíduos sólidos gerados pelo município de Pratânia e
contemplados pelo presente Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
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Figura 19 - Fluxograma representativo da classificação dos resíduos sólidos quanto a origem

7.2. Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais são de responsabilidade do poder
público e constituídos por resíduos secos e úmidos. São oriundos de atividades domésticas
em área urbana, de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços.
A coleta e o transporte destes resíduos são efetuados pela Prefeitura Municipal de
Pratânia. Os resíduos ficam embalados em sacos/sacolas/caixas e/ou tambores específicos
para armazenamento de lixo, não havendo no município legislação específica que determine
o tipo de acondicionamento até sua disposição final.
Segundo informações disponibilizadas pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento) do ano de 2018, quanto à periodicidade de coleta, tem-se que 10% da população
municipal possui atendimento diário, 75% possui atendimento com frequência de duas ou
três vezes por semana e 15% da população possui frequência de atendimento de apenas uma
vez por semana.
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Para os dados de 2018, a coleta é realizada pelo poder público e abrange 100% da
população urbana, ou seja, atinge 3.884 habitantes dos 3.943 habitantes totais atendidos, e
não é realizada durante o período noturno.
A equipe responsável pela coleta consiste em 13 empregados ao todo, sendo que 1 é de
iniciativa privada (capina e roçada) e os outros 13 são do poder público, referentes à
quantidade total de trabalhadores remunerados envolvidos nos serviços de manejo de RSU.
Em seguida, a tabela dispõe sobre os cargos destes funcionários.

Tabela 12 - Serviço executado e quantidade de funcionários públicos
Quantidade de funcionários

Serviço executado

do poder público

Coleta (coletadores + motoristas)

3

Varrição

3

Capina e roçada

3

Unidade

de

manejo,

tratamento

ou

disposição final
Demais serviços não especificados acima
Gerência ou administração (planejamento
ou fiscalização)
Total

0
3
1
13

Fonte: SNIS, 2018

De acordo com a Prefeitura municipal e dados do SNIS do ano de 2018, a frota de
veículos disponíveis para coleta de RSU e transporte até o aterro consiste em 1 caminhão
compactador com idade entre cinco e dez anos, 1 caminhão basculante com idade superior a
10 anos, 1 trator agrícola com reboque com idade de cinco a dez anos. Todos estes veículos
são de propriedade do município e 1 retro-escavadeira.
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Figura 20 – Trator agrícola com
reboque

Figura 21 – Caminhão compactador

Quanto à quantificação, o SNIS de 2018 fomenta que são coletados 1.008 ton/ano de
resíduos sólidos domiciliares.
7.3. Área de Transbordo e Transporte
A Área de Transbordo ou Estação de Transbordo pode ser definida como o local onde
se faz o translado dos resíduos sólidos coletados por um veículo coletor a outro com
capacidade de carga maior. Sendo que este segundo veículo será responsável por transportar
os RS até o seu destino final. As estações de transbordo são criadas devido à distância entre
a área de coleta e o local de destinação final.
Pratânia não detém uma área de transbordo. Sendo assim, os resíduos sólidos urbanos
coletados são encaminhados diretamente ao aterro sanitário municipal.
7.4. Rotas da coleta de RSD e RSC
A coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais abrange todo o município de
Pratânia, incluindo o bairro denominado “Pratinha” às segundas, quartas e sextas, em todas
as residências do município.
O itinerário da coleta dos RSU para a zona rural encontra-se explicitado no mapa a
seguir, sendo que a coleta é realizada às terças-feiras.
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Figura 22 - Rotas da coleta de RSU incluindo bairros rurais. Fontes: Adaptado de Prefeitura de
Pratânia, 2019; IBGE 2010

7.5. Gravimetria
A constituição dos resíduos sólidos urbanos pode diversificar muito e essa variação
pode estar associada a diversos fatores e características de acordo com a sua geração, como
diferenças de poder aquisitivo e características socioeconômicas, a época do ano, cultura de
consumo e renda da população.
Normalmente, estima-se que cerca de 50% dos resíduos gerados pela população
brasileira são constituídos essencialmente por matéria orgânica, como restos de comida e
sobras de origem animal e vegetal. A outra metade constitui-se por materiais que podem ser
reaproveitados e/ou reciclados por meio da segregação adequada e posterior reciclagem e os
rejeitos, que não possuem nenhum valor comercial para revenda e são englobam louças, papel
higiênico, fraldas, pedras, embalagens contaminadas por óleos ou graxas, entre outros.
Dessa forma, com o intuito de caracterizar os resíduos gerados pela população
pratiana, realizou-se o método da gravimetria que propicia a quantificação e análise do lixo
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produzido. Este método foi realizado em Pratânia no dia 23 de outubro de 2019 na própria
área do aterro sanitário municipal, utilizando-se dos resíduos coletados no dia.
Abaixo, o fluxograma e as imagens explicam e ilustram como foi realizado o processo
de gravimetria:

Figura 23 - Fluxograma explicativo do processo de gravimetria
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Figura 24 - Primeiro quarteamento realizado

Figura 25 – Segundo quarteamento e segregação dos
resíduos

Figura 26 – Segregação dos
resíduos

Os resíduos foram colocados em sacos de lixo de 100 L a fim de mensuração de suas
massas.
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Figura 27 - Resíduos dispostos em sacos de lixo

Figura 28 - Ilustração do
processo de pesagem

Ressalta-se que a Prefeitura Municipal disponibilizou uma equipe de funcionários
que trabalham no setor de coleta para ajudar na gravimetria.
O processo de gravimetria explicado e ilustrado anteriormente originou os resultados
dispostos abaixo.
Tabela 13 – Resultados do processo de gravimetria por tipo de material
Tipo de Material

Volume (L)

Massa (kg)

Metal

5

2,9

Tetra Park ®

30

2,95

Vidro

10

5,25

PET

75

6,3

Plástico

250

9,27

Papel

20

3,5

Papelão

400

27,04

Rejeito e Materiais Orgânicos

350

109,45
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Massa (kg)
2%
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Metal
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4%

Vidro
5%

2%
PET
Plástico

16%

Papel

66%

Papelão
Rejeito e Materiais
Orgânicos

Figura 29 – Gráfico da massa de cada tipo de material

Volume (L)

3%
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Metal
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Tetra Park ®
31%

Vidro
22%

PET
Plástico
Papel

2%
35%

Papelão
Rejeito e Materiais
Orgânicos

Figura 30 – Gráfico do volume de cada tipo de material

Em referência aos dados obtidos a partir da execução do processo de gravimetria,
obteve-se uma predominância de rejeito e materiais orgânicos como principal constituinte
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dos resíduos sólidos domésticos e comerciais produzidos pela população pratiana,
representando 66% da massa total avaliada.
7.6. Coleta Seletiva
No que tange à coleta seletiva realizada no município existe uma empresa responsável
pela coleta que possui uma área ao lado do aterro e um barracão cedidos pela Prefeitura. Ela
possui cerca de quatro funcionários trabalhando atualmente, todavia este número pode variar
de acordo com a demanda. A seguir, imagem ilustrativa do local de coleta seletiva.

Figura 31 - Armazém da empresa Salles Reciclagem

A empresa Salles Reciclagem realiza o recolhimento de resíduos por conta própria,
porta a porta, durante todos os dias da semana, exceto às quintas, quando a coleta seletiva é
realizada por agentes municipais porta a porta. Ressalta-se que quando a coleta é realizada
pela Prefeitura, visualmente é possível verificar que há uma porcentagem elevada, não
quantificada, de rejeito presente nos resíduos recicláveis. Para tanto, faz-se necessário uma
ação de conscientização da população local a respeito da importância da prévia segregação
de resíduos em seus domicílios em dias de coleta seletiva.
Verificou-se a presença de bags preenchidos com materiais recicláveis ao lado do
aterro, possivelmente isso implica que os funcionários da empresa de coleta de reciclagem
realizam a segregação esporádica dos resíduos domésticos coletados pela Prefeitura em dias
que não há coleta seletiva.
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Figura 32 - Presença de bags próximo ao aterro

O veículo utilizado para coleta por parte da empresa é um caminhão basculante
particular.

Figura 33 - Caminhão basculante particular

Em termos quantitativos, não foram fornecidos dados pela empresa. Sendo assim, a
análise da eficiência do sistema de coleta da Salles Reciclagem torna-se impraticável.
Pelos dados fornecidos através do SNIS de 2018, a massa coletada de resíduos pela
Prefeitura e que é destinada à coleta seletiva é de 150,00 ton/ano. Também se tem a
discriminação de materiais recicláveis recuperados, exceto matéria orgânica. No entanto, não
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foi informado quem foi o responsável pela recuperação destes materiais recicláveis. Estes
dados estão dispostos na Tabela 14.
Tabela 14 - Tipo e quantidade de materiais recicláveis recuperados
Materiais recicláveis recuperados

Massa recuperada (ton/ano)

Papel e papelão

20,0

Plásticos

60,0

Metais

10,0

Vidros

10,0

Outros materiais (exceto pneus e eletrônicos)

2,0

TOTAL

102,0

Fonte: SNIS 2018

Na visita realizada ao local de triagem da coleta seletiva, verificou-se a presença de
embalagens de produtos químicos dispostos de forma inadequada, uma vez que a
responsabilidade sob esses resíduos é do gerador e deve-se incidir a prática de logística
reversa.
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Figura 34 - Embalagens de produtos
químicos encontradas na empresa de coleta seletiva

Figura 35 - Embalagens de produto
químico inflamável

Em relação às campanhas de conscientização e outros programas de educação
ambiental vinculados à coleta seletiva, existe o Projeto “Reciclar”, sendo uma de suas ações
a implementação de lixeiras em repartições públicas para a segregação de resíduos.
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Figura 36 - Panfleto de campanha para o Projeto “Reciclar”

Porém, não foram informados e/ou encontrados outros eventos e programas de coleta
seletiva realizados com uma frequência determinada e outros planos vinculados ao Projeto
“Reciclar” que tenham impacto positivo na conscientização dos populares quanto à prática
de coleta seletiva.
7.7. Antigo local de disposição final dos RSD e RSC
Há um local próximo à Rua 22 de Março, margeando o Rio da Prata em que a população do
município destinava os resíduos sólidos domésticos e comerciais de forma irregular. Esta
disposição só diminuiu, quando a Prefeitura municipal instalou placas de aviso conforme
ilustram as figuras a seguir. As fotos são datadas do dia da realização da visita em campo
realizada em outubro de 2019.
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Figura 38 - Outra placa informativa quanto

Figura 37 - Placa informativa
quanto à restrição de disposição inadequada

à restrição de disposição inadequada de RS

de RS

Figura 39 – Placa informativa e

Figura 40 – Placa informativa e resquícios

resquícios de resíduos dispostos de forma

de resíduos dispostos de forma irregular em outro

irregular

local

7.8. Atual disposição final dos RSD e RSC
A Lei Municipal Nº 1.752/1991 diz respeito à localização da área de destinação final
de resíduos sólidos domésticos e comerciais como zona rural.
A cidade de Pratânia possui um aterro sanitário municipal localizado na Rodovia SP
255 KM 209 + 650 m, Bairro Quati, CEP 18660-000, Pratânia/SP, cuja área de extensão do
terreno disponível é de 15.562,01 m², com Licença de de Instalação (LI) de Processo Nº
64000194 de 03 de junho de 2016 e Licença de Operação (LO) de Processo Nº 64001119 de
23 de dezembro de 2016 emitidas pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São
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Paulo) e validade até 23 de dezembro de 2021. Ilustra-se a localização deste aterro nas
imagens que seguem.

Figura 41 – Rota até o local do aterro partindo do trevo de entrada do município
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Figura 42 – Croqui da área da atual área, da área encerrada do aterro municipal e localização do
depósito de reciclagem

Durante a realização da gravimetria, foi constatada a presença de resíduos
sólidos de saúde no local, o que entra em desacordo com as exigências técnicas
impostas pela CETESB no laudo da Licença obtida.
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Figura 43 - Resíduos sólidos de saúde presentes no aterro sanitário

De acordo com as Licenças (LI e LO), o aterro possui uma capacidade
máxima de até 3 toneladas diárias, destinada à recepção de resíduos sólidos
domiciliares, ficando proibida a disposição de podas de árvores ou resíduos inertes
da construção civil.
Não foi observada a destinação de RCC no local do aterro. Além disso, em
acordo com os dados fornecidos pelo Inventário Estadual de Resíduos Sólidos (2018),
Pratânia gera cerca de 2,76 ton/dia de resíduos sólidos, o que comprova a
conformidade em relação à quantidade máxima permitida de destinação.
O aterro sanitário municipal é do tipo em valas e conterá 154 valas 3x4x15m,
com uma área estimada de 15.562,01 m², sendo que cerca de 65% desta área estimada
encontra-se ocupada segundo dados fornecidos pela Prefeitura de Pratânia. A
capacidade volumétrica total do aterro corresponde a 16.400 toneladas.
O aterramento de cada vala acontece sempre que os resíduos são destinados
na vala e sem a devida compactação dos mesmos, diminuindo assim, a vida útil de
projeto do aterro que inicialmente era de 15 anos após a ampliação da área de aterro
por meio da Licença de Operação obtida junto a CETESB.
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Figura 44 - Vala preenchida com resíduos sólidos urbanos

No local não foram vistas podas de árvores despejadas e misturadas com os
resíduos domésticos e não se observou a presença de animais, o que são bons
indicativos. Além disso, verificou-se a existência de cobertura vegetacional com uso
da espécie denominada “sansão do campo” apoiada em mourões ao longo do
perímetro do empreendimento usada como cerca para a área, em estado de
conservação razoável. No entanto, foi observado que não há uma portaria de controle
para a entrada de veículos e pessoas não autorizadas e não se observou a utilização
de balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados. Outra observação
com aspecto negativo foi a presença de resíduos pneumáticos na área encerrada do
aterro que fica ao lado da área do atual aterro municipal.
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Figura 45 - Cerca ao longo do perímetro do aterro sanitário

7.9. Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana
Os resíduos sólidos de limpeza urbana têm como origem a limpeza de vias públicas,
praças, capinação de terrenos públicos, roçadas, podas de árvores e limpeza de bocas de lobo.
Possuem importância associada à estética, às questões sanitárias e até mesmo importância
socioeconômica para o município.
7.9.1. Varrição de Vias Públicas e limpeza de parques, praças e jardins
O serviço de varrição das vias públicas é realizado por toda a extensão do
município de Pratânia e são basicamente constituídos por materiais orgânicos, poeira e alguns
materiais recicláveis que contribuem para o bloqueio de bocas de lobo e galerias pluviais.
Eles permanecem armazenados em tambores próprios para posteriormente serem levados
para o aterro municipal.
Os dados presentes no SNIS de 2018 expõem que a execução deste serviço ocorre em
uma extensão de sarjetas de 1.500 km/ano e é realizado pela prefeitura municipal com a
disponibilidade de 3 funcionários. E, de acordo com a prefeitura, a frequência do serviço de
varrição ocorre no centro e nas proximidades, de segunda a segunda. Os funcionários
percorrem o bairro centro por, no mínimo, 2 km/dia.
Como o município é pequeno, os mesmos servidores municipais que executam a
varrição de vias públicas, fazem a limpeza das praças, parques e jardins municipais de acordo
com a demanda de cada local. Em casos especiais, como ocorreu em 2017 quando a demanda
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estava muito alta, a prefeitura contratou uma empresa particular para executar a limpeza das
vias, pinturas de guias e limpeza das praças (Prefeitura de Pratânia 2017).

Figura 46 – Limpeza das praças

Figura 48 – Execução do serviço de limpeza

7.10.

Figura 47 - Limpeza das praças

Figura 49 – Execução do serviço de limpeza

Feira Livre
Em campo, ao entrevistar os responsáveis pela gestão de resíduos, verificou-

se que não há a realização de feira livre. Todavia, encontra-se nos planos a
implantação de uma feira no município, sendo assim, deve-se realizar um
planejamento quanto a coleta, armazenamento e disposição final desses resíduos.
7.11.

Limpezas de Cursos d’água
A limpeza dos córregos e ribeirões que passam pelo perímetro urbano, é

realizada conforme a solicitação da população e utilizando-se de um número de
funcionários de acordo com a demanda, sendo a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente o órgão responsável na maioria das ocasiões contando com o auxílio da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
A seguir, têm-se os nomes dos rios, córregos e ribeirões que cortam Pratânia:
●

Córrego do Barro Branco;
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●

Córrego do Jacu;

●

Rio da Prata;

●

Rio Claro;

●

Córrego do Falcão.

Recentemente, segundo o site da Prefeitura de Pratânia, em agosto de 2019, realizouse uma limpeza no Rio Jacu e Rio Claro. Ressalta-se que estas limpezas devem ser constantes
e de que seja indicado por meio de placas a proibição do descarte de lixo no local.

Figura 51 – Presença de resíduos de carros

Figura 50 - Presença de lixo doméstico no
Rio Jacu e Rio Claro

velhos

Figura 53 – Limpeza do Rio Jacu e Rio

Figura 52 – Funcionários executando
limpeza

Claro

Além dos resíduos sólidos domésticos, pneumáticos, volumosos explicitados pela
imagem acima, corpos de animais também foram encontrados, segundo a Prefeitura de
Pratânia. Tais resíduos são retirados conforme demanda da população local e não foram
informados o modo de acondicionamento e disposição final.
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7.12.

Resíduos Sólidos da Zona Rural
De acordo com a consulta realizada ao portal eletrônico do Sistema Nacional

de Cadastro Rural (SNCR), existem 287 propriedades rurais cadastrados a este sistema. Pode
ser que esse número varie pela ausência de cadastro por parte dos produtores rurais ao
sistema.
A coleta de resíduos, que são basicamente constituídos por orgânicos e
recicláveis, da zona rural é realizada às terças-feiras pela Prefeitura Municipal de Pratânia e
são encaminhados para o aterro municipal.
7.13.

Resíduos Sólidos Cemiteriais

Pratânia possui um cemitério municipal desde quando o município não era
emancipado, há cerca de 100 anos, que não dispõe de Licença Ambiental emitida pela
CETESB.
Os resíduos comuns oriundos dos usuários do cemitério, como vasos, restos de
madeiras e embalagens plásticas, são dispostos em tambores para resíduos secos enquanto os
resíduos como flores, restos de comida são dispostos em tambores para resíduos molhados.
Tanto os resíduos secos quanto os molhados são encaminhados para o aterro municipal.
Em relação à exumação de corpos, quando ocorre, de acordo com a prefeitura, os
restos mortais ficam acondicionados em sacos e armazenados no mesmo jazigo ou no interior
do jazigo aberto.
Os resíduos de construção e reforma dos jazigos e de infraestrutura não são dispostos
em um local apropriado para resíduos inertes de construção civil.
Os dados referentes ao atual quadro de ocupação da quantidade total de sepulturas
não foram informados.
7.14.

Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSS)

Segundo o que consta na Resolução CONAMA 358/2005, os resíduos sólidos de
serviços de saúde são todos aqueles oriundos de atividades exercidas e dispostas no Art. 1º
desta Resolução. Sendo eles: serviços relacionados com atendimento à saúde humana ou
animal; laboratórios analíticos; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades
de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias; estabelecimentos de
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pesquisas e ensino na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de
produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles
para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura;
serviços de tatuagem.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222/2018 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os salões de beleza e estética foram incluídos
na lista de geradores RSS.
Os RSS quando entram em contato com resíduos comuns os contaminam, e esses
passarão a ser tratados como resíduos perigosos, por este motivo, a segregação na fonte de
geração e o correto acondicionamento é menos oneroso financeiramente do que sua gestão
na disposição final.
O Departamento de Saúde juntamente com os órgãos responsáveis da Prefeitura de
Pratânia está, atualmente, elaborando o Plano de Gerenciamento e Resíduos Sólidos de Saúde
municipal.
Utilizando-se de dados disponíveis em meio eletrônico, levantou-se o número de
estabelecimentos no município geradores de RSS Tabela 15e que são responsáveis pela sua
correta coleta, transporte e destinação final (Figura 54 – Sala de armazenamento de RSS).
Tal quantificação pode variar conforme a abertura e fechamento de estabelecimentos e
depende da veracidade dos dados encontrados. Salienta-se que apenas uma farmácia
encaminha seus resíduos para o local de transbordo, segundo dados do Departamento
Municipal de Saúde.
Tabela 15 - Empreendimentos geradores de resíduos sólidos de saúde
Tipo de estabelecimento

Quantidade

Farmácia e Drogaria

3

Salão de beleza/Tatuaria

3

Além dos estabelecimentos supracitados, existem 2 centros de saúde no município,
sendo eles: Posto de Saúde “Benedito de Souza” (principal gerador de RSS) e o Centro de
Saúde “Dra. Jane Amanda Gerônymo” que não realiza procedimentos hospitalares e,
portanto, praticamente não gera resíduos sólidos de saúde. A responsabilidade quanto ao
transporte e coleta até a área de transbordo dos resíduos gerados por esses dois postos de
saúde é do município.
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Após coletados, estes resíduos, 2,7 ton/ano (SNIS, 2018) são encaminhados e
acondicionados em um local no Posto de Saúde, área de transbordo, denominado “Benedito
de Souza” no distrito-sede de Pratânia até a coleta ser realizada pela empresa responsável.
Este local cuja manutenção é responsabilidade do Departamento de Saúde possui uma sala
para armazenamento dos resíduos. O local estava em boas condições, identificado e protegido
da entrada de pessoas sem a devida permissão.

Figura 54 – Sala de armazenamento de RSS

Figura 55 – Área de transbordo
devidamente fechada para disposição de RSS

A coleta, feita às quintas-feiras, transporte e destinação final de RSS dos grupos A, B
e C é feita pela empresa contratada (Contrato nº 052/2015) denominada AMPLITEC
GESTÃO AMBIENTAL LTDA, segundo aditamento de contrato até o dia 04 de fevereiro
de 2020. A empresa AMPLITEC destina os RSS para tratamento em Piracicaba/SP.
A AMPLITEC possui Certificado de Dispensa de Licença emitida pela CETESB em
2007. Todavia, não foi encontrado o CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental) que é obrigatório para os resíduos de serviços de saúde, dos grupos A,
B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005.
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7.15.

Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição (RCC)

Pratânia possui uma Lei específica para disciplinar o gerenciamento dos resíduos de
construção civil, a Lei Ordinária Nº 35 de 19 de setembro de 2013. Esta gestão, desde a coleta
até a destinação final, deve ficar a cargo do Poder Público.
Ainda segundo esta legislação, os RCC são resíduos oriundos de construções, reparos
e demolições de obras de construção civil, além daqueles resultantes de escavações de
terrenos, tais como: tijolos, concretos em geral, blocos cerâmicos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, entre outros.
São os resíduos comumente denominados como entulhos de obras e caliça.
Foram coletados pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela, o total de
600 ton/ano, 500 ton/ano por empresas especializadas (“caçambeiros”) e 200 ton/ano pelo
próprio gerador. (SNIS, 2018).
De acordo com o Art. 3º da Lei citada anteriormente, os RCC não poderão ser
dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em encostas, corpos d’água, lotes vagos, em
áreas protegidas por Lei ou em áreas de “bota fora”. No entanto, constatou-se em visita em
campo que os resíduos de construção civil além de não possuírem caçambas próprias para
armazenamento disponibilizadas pela prefeitura, são descartados em uma área inadequada,
localizada próxima à Rodovia SP-255.
No local indicado, são descartados os resíduos inertes de construção civil
inadequadamente como ilustrado nas figuras que seguem.
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Figura 56 - Descarte inadequado de RCC em Pratânia-SP

Figura 57 - Descarte inadequado de RCC em Pratânia-SP

Durante as visitas em campo realizadas, pôde-se verificar que existem locais onde a
população pratiana descarta os resíduos sólidos de construção civil em vias públicas ou
calçadas uma vez que não há a disponibilização de dispositivos coletores por parte do órgão
público responsável segundo informações levantadas em campo, apesar de haver uma
legislação específica sobre caçambas estáticas coletoras no município que é a Lei Nº 560 de
04 de fevereiro de 2014. Destaca-se que houve divergências dos dados fornecidos em campo
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e pelo SNIS quanto a presença de caçambeiros, uma vez que segundo os dados do SNIS,
existem caçambeiros que prestam o serviço de coleta de RCC.

Figura 58 - Descarte de RCC feito pela população por ausência de caçambas

Figura 59 - Descarte de RCC feito pela população por ausência de caçambas

Figura 60 - Descarte de RCC feito pela população por ausência de caçambas
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Perante o que foi diagnosticado, tem-se a incorreta destinação dos RCC como um dos
principais problemas da gestão de resíduos sólidos do município de Pratânia-SP.
7.16.

Resíduos Sólidos Industriais

De acordo com as normas da ABNT, os resíduos sólidos industriais englobam todos
os resíduos em estado sólido ou semi-sólido provenientes de atividades industriais, como
lodos que apresentam características inviáveis ambientalmente para disposição em áreas ou
corpos d’água sem o prévio tratamento.
Os resíduos classe II (não perigosos), são coletados pela prefeitura municipal e são
destinados para o aterro municipal de Pratânia. A destinação dos demais resíduos gerados
pelas atividades industriais é de responsabilidade de cada indústria geradora.
Quanto aos postos de gasolina, estima-se que município possua três postos. A coleta,
transporte e destinação final dos resíduos perigosos gerados por eles, como estopas e trapos
contaminados com óleos e graxas, óleo lubrificante, embalagens de óleos, entre outros, é de
responsabilidade de cada empreendimento.
7.17.

Resíduos Sólidos de Atividades Agrossilvopastoris

Os resíduos agrossilvopastoris são aqueles originados de atividades agropecuárias e
de silvicultura, incluindo as embalagens de insumos agrícolas utilizados.
O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) é uma
entidade sem fins lucrativos que possui o objetivo de promover a correta destinação das
embalagens vazias de defensivos agrícolas, criada pelos seus fabricantes em dezembro de
2001. Sua origem está de acordo com a Lei Federal nº 9.974/00 que dispõe sobre princípios
para o manejo e a destinação ambientalmente correta das embalagens vazias a partir das
responsabilidades compartilhadas entre todos os agentes da produção agrícola (produtores
rurais, canais de distribuição e cooperativas, indústria e poder público).
Os resíduos agrossilvopastoris do município de Pratânia são encaminhados em uma
unidade central da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São
Paulo localizada na Rodovia João Lázaro de Almeida Prado em São Manuel-SP, distando de
Pratânia em aproximadamente 19 kilômetros, pelos próprios produtores rurais pratianos.
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Cabe ressaltar que o município apresenta uma economia intimamente ligada às
atividades agrossilvopastoris, o que implica em uma geração intensa de resíduos e
embalagens provenientes desses tipos de atividades.
7.18.

Resíduos Sólidos Pneumáticos

A Resolução CONAMA 416 de 30 de setembro de 2009 diz respeito sobre a
prevenção da degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação
ambientalmente correta, considerando que quando dispostos de forma inadequada,
constituem-se de passivo ambiental e podem causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde
pública.
A logística reversa para estes resíduos ainda não foi implementada e também não
existem ecopontos para coleta dos pneumáticos no município. Todavia, existe o convênio
com a entidade responsável pela gestão de resíduos pneumáticos, a RECICLANIP. Sendo
que em fevereiro do ano de 2018 foram entregues à entidade o total de 6 toneladas de pneus
inservíveis.
Os geradores (borracharias, postos de combustíveis, oficinas mecânicas) e pessoas
civis podem solicitar à Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, o recolhimento dos pneus.
Quando se atinge a quantidade de 2 mil pneus de passeio, ou 300 pneus de carga, a prefeitura
solicita à RECICLANIP a busca dos resíduos pneumáticos (Prefeitura de Pratânia, 2018).
Em relação aos geradores desses resíduos, foram detectadas cerca de 6 borracharias
em Pratânia dando origem a uma quantidade que não é quantificada de pneumáticos.
Além disso, verificou-se, em campo, a existência de pontos de destinação incorreta desses
resíduos, uma vez que não há ecopontos para a correta destinação.
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Figura 61 - Identificação de local inadequado para destinação de resíduos pneumáticos

Figura 62 - Identificação de outro ponto de destinação inadequada para resíduos pneumáticos

7.19.

Resíduos Sólidos de Serviços de Saneamento
Os resíduos de serviços de saneamento são aqueles originados a partir dos

processos de tratamento de água para consumo humano e dos processos de tratamento
de efluentes domésticos.
O controle, execução, fiscalização e regulamentação desse tipo de serviço fica
a cargo da SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,
uma empresa de economia mista, de capital aberto, que tem como principal acionista
o Governo do Estado de São Paulo.
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A prestação de serviços se iniciou em 1977 com Contrato de Concessão do
Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Pratânia, firmado entre a SABESP
e Prefeitura de São Manuel. Em 2009, a Lei Complementar municipal Nº 56 de 10 de
junho de 2009, autorizou o poder executivo municipal de Pratânia a celebrar o
Contrato de Programa, nos termos do estabelecido no Convênio de Cooperação nº
253/09, com a SABESP para a execução dos serviços públicos municipais de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
O Sistema de Abastecimento de Água de Pratânia explora somente um poço
subterrâneo e conta com Desinfecção e Fluoretação como processos de tratamento,
abastecendo toda a sede do município. Sendo assim, não há resíduos sólidos gerados
pelo tratamento da água, uma vez que não há a etapa de filtração.
O tratamento de esgoto é realizado em uma estação com capacidade de 10,7
L/s e que utiliza uma lagoa facultativa e uma lagoa anaeróbia. O sistema de coleta e
transporte de esgotos é constituído por 1.632 ligações de esgoto cuja extensão da rede
coletora é de 12,9 km. O efluente final após tratamento é lançado no corpo receptor
Rio Claro, classe 2.
Em relação a destinação do lodo da ETE e outros resíduos não perigosos (areia
e material gradeado), a SABESP apresenta o CADRI - Certificado de Movimentação
de Resíduos de Interesse Ambiental nº 64000188, datado em 31/07/2018 com
validade até 31/07/2023 para o transporte de 24 t/ano até o aterro ESTRE Ambiental
S/A em Piracicaba-SP.
7.20.

Resíduos Sólidos Volumosos
Os resíduos volumosos são compreendidos por material volumoso, não

retirados pela coleta municipal rotineira, como móveis, equipamentos e utilitários
domésticos inutilizados, grandes embalagens, peças de madeira, colchões, entre
outros. E são destinados de forma incorreta em alguns pontos do município. Dois
deles, encontram-se evidenciados na figura que segue. Sendo o segundo ponto, na
mesma área onde ocorre o descarte irregular de RCC.
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Figura 63 - Ponto 1 de descarte inadequado de resíduos volumosos

Figura 64 - Ponto 2 de descarte irregular de RCC e resíduos volumosos

Alguns dos resíduos volumosos que apresentam valor agregado como fogões,
máquinas de lavar roupa, televisores, etc., são coletados pela Empresa de Reciclagem do
Município.
7.21.

Resíduos Sólidos Sujeitos ao Plano de Gestão Específica e ao Sistema de

Logística Reversa (pilhas, celulares, eletroeletrônicos, lâmpadas, baterias, entre
outros)
Os resíduos sólidos perigosos (Classe I) ao serem destinados de forma incorreta,
ocasionam em impactos ambientais e à saúde extremamente negativos pelo fato de
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apresentarem metais pesados em sua composição e em função de suas propriedades físicoquímicas.
No que diz respeito às campanhas de conscientização sobre resíduos perigosos e
eletrônicos, o município de Pratânia não tem realizado. E, além disso, o município também
não dispõe de ecopontos para coleta de pilhas, baterias e eletrônicos.
Em termos de quantificação dos resíduos perigosos gerados e que devem ser
destinados à prática de Logística Reversa, o município não possui dados.
De acordo com o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, em breve será
incentivado, por meio dos pregões, à compra de materiais elétricos de fornecedores que
implementem a logística reversa.
8. Diagnóstico dos gastos municipais com os serviços de limpeza urbana
Segundo dados fornecidos do SNIS de 2018, os gastos da prefeitura municipal com
os serviços de limpeza urbana encontram-se explicitado na tabela a seguir.

Tabela 16 - despesas municipais com a limpeza de RSU
Valores das despesas (R$/ano)
Tipo de serviço
Prefeitura

Empresa Particular

Total

Coleta de resíduos domiciliares e públicos

336.017,13

0,00

336.017,13

Coleta de resíduos dos serviços de saúde

0,00

29.781,54

29.781,54

Varrição de logradouros públicos

143.678,62

21.398,00

165.076,62

Demais serviços

81.548,84

0,00

81.548,84

TOTAL

561.244,59

51.179,54

612.424,13

Fonte: Snis, 2018

Ainda de acordo com o (SNIS, 2018) o valor total referente às despesas correntes da
prefeitura, incluindo todos os serviços do município (saúde, educação, pagamento de pessoal,
etc.) é de 20.279.153,86 R$/ano. Dessa forma, o valor destinado para os serviços de limpeza
urbana corresponde a 3,02% do valor total para todos os serviços.
Por se tratar de um município pequeno, os valores gastos com os funcionários são
valores gerais, pois cada funcionário executa diversas atividades de limpeza urbana.
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Vale ressaltar que assim como a grande parte dos municípios brasileiros, Pratânia
também não efetua a cobrança da taxa destinada para resíduos sólidos.
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1. Considerações Iniciais
O presente “Produto 3 – Prognóstico e Alternativas do Serviço de Resíduos Sólidos”
que constitui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de
Pratânia/SP foi elaborado conforme as diretrizes indicadas no “Produto 1 – Plano de
Trabalho”, levando em consideração a projeção populacional e a projeção de geração de
resíduos sólidos do município para o período de 35 anos conforme disposto nas tabelas a
seguir e detalhado no “Produto 2 – Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos de
Pratânia/SP”.
Tabela 1 – Estimativa populacional – 2019 até 2055

PROJEÇÃO POPULACIONAL (2019/2055)
Município: Pratânia/ SP
Ano

População (hab.)
Urbana

Rural

Total

2019

4252

1019

5272

2020

4343

1010

5353

2021

4436

1000

5435

2022

4529

990

5519

2023

4624

980

5604

2024

4720

971

5691

2025

4817

962

5779

2026

4916

952

5868

2027

5015

943

5958

2028

5116

934

6050

2029

5219

925

6144

2030

5323

916

6238

2031

5428

907

6335

2032

5534

898

6432

2033

5642

889

6532

2034

5752

881

6632

2035

5863

872

6735

2036

5975

864

6839

2037

6089

855

6944

2038

6204

847

7051
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PROJEÇÃO POPULACIONAL (2019/2055)
2039

6321

839

7160

2040

6440

831

7271

2041

6560

823

7383

2042

6682

815

7497

2043

6806

807

7612

2044

6931

799

7730

2045

7058

791

7849

2046

7187

783

7970

2047

7317

776

8093

2048

7449

768

8218

2049

7584

761

8345

2050

7720

754

8473

2051

7858

746

8604

2052

7998

739

8737

2053
2054
2055

8140
8284
8430

732
725
718

8872
9009
9147

Projeções Populacionais (2019-2055)
2060
2050
População [hab]

Ano

2040
2030
2020
2010
2000

Figura 1 - Projeções populacionais para Pratânia
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Tabela 2 – Estimativa de geração de RS – 2019 até 2055

Ano

População
Total (hab)

Geração per capita de
resíduos sólidos
(kg/hab/dia)

Geração diária de
resíduos sólidos
(ton/dia)

Geração anual de
resíduos sólidos
(ton/ano)

2019

5272

0,55

2,9

1058

2020

5353

0,55

2,9

1058

2021

5435

0,55

2,9

1075

2022

5519

0,55

3,0

1091

2023

5604

0,55

3,0

1108

2024

5691

0,55

3,1

1125

2025

5779

0,55

3,1

1142

2026

5868

0,55

3,2

1160

2027

5958

0,55

3,2

1178

2028

6050

0,55

3,3

1196

2029

6144

0,55

3,3

1215

2030

6238

0,55

3,4

1233

2031

6335

0,55

3,4

1252

2032

6432

0,55

3,5

1272

2033

6532

0,55

3,5

1291

2034

6632

0,55

3,6

1311

2035

6735

0,55

3,6

1331

2036

6839

0,55

3,7

1352

2037

6944

0,55

3,8

1373

2038

7051

0,55

3,8

1394

2039

7160

0,55

3,9

1415

2040

7271

0,55

3,9

1437

2041

7383

0,55

4,0

1460

2042

7497

0,55

4,1

1482

2043

7612

0,55

4,1

1505

2044

7730

0,55

4,2

1528

2045

7849

0,55

4,3

1552

2046

7970

0,55

4,3

1576
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Ano

População
Total (hab)

Geração per capita de
resíduos sólidos
(kg/hab/dia)

Geração diária de
resíduos sólidos
(ton/dia)

Geração anual de
resíduos sólidos
(ton/ano)

2047

8093

0,55

4,4

1600

2048

8218

0,55

4,5

1625

2049

8345

0,55

4,5

1650

2050

8473

0,55

4,6

1675

2051

8604

0,55

4,7

1701

2052

8737

0,55

4,7

1727

2053

8872

0,55

4,8

1754

2054

9009

0,55

4,9

1781

2055

9147

0,55

5,0

1809

2. Objetivo
O objetivo geral deste projeto é a confecção do Produto 3 - Prognóstico e Alternativas
do Serviço de Resíduos Sólidos constituinte do Plano Municipal de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Pratânia-SP, que é elaborado segundo as
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010) e
da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei 12.300, de 16 de março de 2006).
2.1. Objetivos Específicos
● Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos, observado o plano diretor e o zoneamento ambiental, se houver;
● Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos;
● Compatibilizar e integrar as ações do PMSB frente às demais políticas, planos, e
disciplinamentos do Município relacionados ao gerenciamento do espaço urbano;
● Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos,
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS) e demais disposições pertinentes da legislação federal
e estadual;
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● Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização,
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a cargo do poder
público;
● Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e
operacionalização;
● Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução,
a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
● Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
● Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a
valorização dos resíduos sólidos;
● Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços,
observada a Lei nº 11.445, de 2007;
● Desenvolver ações, programas e obras necessárias e quantificação dos investimentos;
● Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas
a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada.
3. Síntese dos problemas ambientais dispostos no Diagnóstico da Situação de Resíduos
Sólidos
Este capítulo tem como finalidade apresentar de forma resumida os principais
problemas ambientais identificados durante a elaboração do diagnóstico do sistema de gestão
de resíduos sólidos do município de Pratânia/SP.
3.1. Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
•

Não há legislação específica acerca do armazenamento dos resíduos pelos munícipes
até a coleta realizada pela prefeitura;

•

Significativa presença de material orgânico e rejeito em materiais que podem ser
reciclados;
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•

Não há quantificação dos resíduos domiciliares e comerciais produzidos por meio de
balança no aterro sanitário;

•

Não há quantificação dos resíduos recicláveis pela empresa responsável pela coleta
seletiva e reciclagem;

•

Presença de embalagens de produtos químicos no local de triagem da coleta seletiva
da empresa Salles Reciclagem;

•

Programas vinculados ao incentivo da coleta seletiva apresentam-se insuficientes;

•

A empresa de reciclagem não apresenta infraestrutura adequada, bem como,
condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho;

•

Caminhão basculante que atualmente auxilia na coleta dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais possui mais de 10 anos de uso, ocorrendo altos custos de
manutenção e riscos de acidentes envolvendo os funcionários.

•

Presença de resíduos de saúde no local de disposição final de resíduos;

•

Não há compactação dos resíduos destinados às valas, o que implica na diminuição
da vida útil projetada para o aterro;

•

Não há portaria de controle para entrada de veículos e pessoas não autorizadas no
aterro municipal;

•

Presença de resíduos pneumáticos na área encerrada do aterro.

3.2. Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana
•

Necessita-se de especificação quanto aos procedimentos realizados, contendo a
descrição das atividades e responsabilidades das equipes, bem como um cronograma
de trabalho, mesmo que o município seja pequeno;

•

Disposição final dos resíduos de podas e roçadas juntamente com os resíduos
comerciais e domésticos;

•

Ausência de procedimento específico para acondicionamento e destinação final de
corpos de animais mortos já encontrados nos rios que atravessam o município de
Pratânia.
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3.3. Resíduos Sólidos Cemiteriais
•

Os resíduos de construção e reforma de jazigos e de infraestrutura não são dispostos
de forma adequada;

•

Não existem informações sobre o atual quadro de ocupação da quantidade total de
sepulturas existentes e ocupadas.

3.4. Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde
•

A prefeitura é a responsável pela coleta e destinação final de todos os resíduos de
saúde gerados no município, incluindo os estabelecimentos particulares;

•

Somente uma empresa particular geradora de resíduos sólidos de saúde faz a
destinação até a área de transbordo;

•

Não há licença ambiental emitida para a área de transbordo;

•

Não foi encontrado o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse
Ambiental para a empresa responsável pelo tratamento dos RSS gerados pelo
município.

3.5. Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição
•

Identificação de um local inadequado para disposição final de RCC sem a devida
licença ambiental;

•

Não há caçambas disponibilizadas pela prefeitura para disposição dos RCC pela
população pratiana.

3.6. Resíduos Sólidos Industriais
•

Não existem normas e leis específicas relacionadas à qualificação e quantificação dos
resíduos coletados nas indústrias, de forma a regulamentar as responsabilidades de
ambos os entes.

3.7. Resíduos Sólidos Pneumáticos
•

Os resíduos pneumáticos não dispõem de ecoponto;

•

Identificação de locais de destinação incorreta para resíduos pneumáticos e que
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podem acumular água;
•

A correta destinação feita pelos geradores e cidadãos está muito dependente da
consctientização ambiental desses grupos.

3.8. Resíduos Sólidos Volumosos
•

Há disposição irregular de resíduos volumosos, incluindo um local próximo ao local
onde destina-se os resíduos de construção civil erroneamente, podendo haver risco de
incêncios;

•

Os resíduos sólidos volumosos não detêm de ecopontos no município.

3.9. Resíduos Sólidos Sujeitos ao Plano de Gestão Específica e ao Sistema de
Logística Reversa (pilhas, celulares, eletroeletrônicos, lâmpadas, baterias, entre
outros)
•

As campanhas de conscientização sobre o correto descarte e prática da logística
reversa não tem sido praticada pela prefeitura municipal;

•

O município não apresenta ecoponto para correta destinação de baterias, eletrônicos
e demais produtos defasados tecnologicamente que apresentem constituintes
perigosos como os metais;

4. Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para o manejo adequado dos
resíduos
Este capítulo apresenta as diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para o
correto manejo de resíduos, bem como a definição dos responsáveis e outros tópicos
pertinentes, além da proposição de soluções para os problemas ambientais encontrados.
4.1. Grupo de sustentação do PMGIRS
A elaboração do PMGIRS deve contar para sua gestão com uma estrutura de
responsáveis pela implementação, operacionalização e acompanhamento dos programas e
metas nele contidos.
Esse sistema deverá contar com a capacitação técnica dos envolvidos, respaldada pelo
instrumento político municipal e por publicações associadas ao tema. Trata-se, portanto, de
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um envolvimento multilateral de um grupo de sustentação municipal para garantia de sua
eficicácia, independentemente da gestão pública atual e seu partido político.
Sendo assim, propõe-se a criação e manutenção deste Grupo de Sustentação do Plano
Municial de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos que colabore em sua
implementação e acompanhamento da execução das ações por meio de reuniões presenciais,
mesas redondas para debates, fóruns em redes sociais, painéis de divulgação e outros métodos
que permitam a interação entre a sociedade e seus representantes e os gestores municipais.
4.2. Definição das responsabilidades
A definição dos entes responsáveis pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos é um aspecto obrigatório que auxilia a sua implementação e
operacionalização.
4.2.1. Responsabilidades do Setor Público
Os resíduos sob responsabilidade do setor público são oriundos das atividades
antrópicas, dentro da área urbana e rural de Pratânia, abrangendo os domicílios, comércios e
órgãos públicos.
A seguir, estão elencadas as responsabilidades do setor público:
•

Coleta e destinação dos resíduos domiciliares: úmidos (orgânicos e rejeitos) e secos;

•

Coleta seletiva;

•

Coleta e destinação dos resíduos não-perigosos provenientes das atividades
indústriais;

•

Serviços relacionados à limpeza urbana, tais como: poda de galhos, jardinagem,
capina e roçada da área sob responsabilidade do setor público. Raspagem de meios
fios, limpeza de boca de lobo e varrição de logradouros;

•

Coleta e destinação dos resíduos oriundos da limpeza urbana;

•

Coleta e destinaçaõ dos resíduos volumosos com periodicidade adequada;

•

Coleta e destinação de resíduos oriundos do serviço público de saneamento;

•

Tratamento e disposição final dos resíduos sob responsabilidade do setor público.

•

Remediação dos passivos ambientais das áreas degradadas pela disposição
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inadequada de resíduos sólidos domiciliares e seu devido monitoramento;
•

Programa de educação ambiental;

•

Coleta, transporte e tratamento/reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil e
demolição, oriundos das atividades e obras públicas e dos pequenos geradores.
4.2.2. Responsabilidades do Setor Privado
São as responsabilidades do setor privado:

•

Elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, pelos geradores
abragidos pela Lei 12.305 de 2010, em seu art. 20º, com conteúdo mínimo abrangido
pelo artigo 21º;

•

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme explana
o art. 30 da Lei 12.305/2010;

•

Estruturação e implantação do processo de logística reversa para alguns geradores em
específico conforme artg. 33º da Lei 12.305/2010;

•

Fabricação de embalagens com materiais que propiciem a reutilização ou a
reciclagem, segundo o art. 32º da Lei 12.305/2010.
4.2.3. Responsabilidades da Sociedade Civil
As principais responsabilidades de cada cidadão são:

•

Não misturar os resíduos (fração seca, fração úmida e rejeitos) na fonte;

•

Participar dos programas de coleta seletiva estabelecidos;

•

Colaborar com os processos que envolvem à logística reversa dos produtos que
consumir.

4.3. Definição dos programas, ações, metas, prazos/custos estimados e os
departamentos responsáveis

Para este capítulo, foram utilizados os dados e projeções levantados no diagnóstico.
De modo complementar, foram levantados dados de mercado baseados em custo/habitante
para o Estado de São Paulo, bem como dados de literatura e de contratos de licitações
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vigentes em outros municípios. Ainda cabe ressaltar, que os valores de custos apresentados
a seguir são estimativas e não levaram em consideração potenciais ganhos de escala em
operações integradas e consorciadas.
Além disso, são propostas que caberá ao município atender ou não, sendo o PMGIRS
um norteador para as tomadas de decisão do poder público municipal. Todavia, recomendase que os problemas ambientais encontrados sejam solucionados e que ocorra a confecção de
orçamentos detalhados para cada ação proposta.
As metas definidas e apresentadas nas tabelas deste capítulo são as que encontram-se
dispostas nas tabelas logo a seguir e começam a valer a partir da publicação deste Plano.
Tabela 3 – Descrição dos prazos para cumprimento das metas
Prazo

Período (anos)

Início

Fim

Prazo imediato

3

2020

2023

Prazo curto

7

2024

2030

Prazo médio

10

2031

2040

Prazo longo

15

2041

2055
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Tabela 4 – Prognóstico dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

1

2

Não há legislação
específica acerca do
armazenamento dos
resíduos pelos munícipes
até a coleta realizada pela
prefeitura.

Significativa presença de
material orgânico e rejeito
em materiais que podem ser
reciclados.

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Elaborar legislação
específica

Elaborar legislação
específica que
regulamente o
correto
armazenamento de
resíduos para
posterior coleta

Aprovar 1 (um) projeto de
Lei na Câmara de
Vereadores para o
estabelecimento do correto
armazenamento dos
resíduos domésticos e
comerciais do município

Prazo Imediato

Pode ser realizado
internamente

Desenvolver programas
de educação ambiental
com foco em todos os
geradores de resíduos
urbanos

Estabelecer
campanhas de
conscientização
ambiental referentes
à coleta seletiva em
diversos meios de
comunicação:
Televisão, rádio,
jornais, mídias
sociais
Elaborar cartilhas
sobre a importância
da coleta seletiva

Divulgar as campanhas de
modo a abranger 100% do
município

Prazo Imediato

R$25.000,00

Distribuir as cartilhas de
educação ambiental em
todas as escolas

Prazo Imediato

R$15.000,00
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

3

4

Não há quantificação dos
resíduos domiciliares e
comerciais produzidos por
meio de balança no aterro
sanitário.

Não há quantificação dos
resíduos recicláveis pela
empresa responsável pela
coleta seletiva e reciclagem.

Programas

Adquirir balança
rodoviária para
mensuração dos resíduos

Adquirir balança
rodoviária para
mensuração dos resíduos

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Buscar incentivos
financeiros

Adquirir 1 (uma) balança
rodoviária com capacidade
de pesagem superior a 5
toneladas e fazer uma
manutenção periódica anual
de acordo com as
necessidades

Prazo curto

R$500.000,00

Buscar fontes de
financiamento e
auxílio da prefeitura

Adquirir 1 (uma) balança
rodoviária com capacidade
de pesagem superior a 5
toneladas e fazer uma
manutenção periódica anual
de acordo com as
necessidades

Prazo curto

R$500.000,00
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

5

Presença de embalagens de
produtos químicos no local
de triagem da coleta
seletiva da empresa Salles
Reciclagem.

Programas

Ações

Metas

Manter restrita a entrada
de pessoas não
autorizadas na área do
aterro e da empresa de
reciclagem

Cadastrar o
município em
programas
governamentais para
solicitação de
recursos que
propiciem a
construção de uma
portaria estruturada

Implementação de uma
estrutura de proteção contra
entrada de pessoas não
autorizadas contendo todos
os aparatos necessários
como portarias

Fiscalizar o recebimento
inadequado de resíduos
perigosos na empresa
responsável pela coleta
seletiva

Elaborar legislação
específica que
regulamente o
correto
funcionamento do
sistema de coleta
seletiva

Aprovar 1 (um) projeto de
Lei na Câmara de
Vereadores para o
estabelecimento do correto
armazenamento dos
resíduos domésticos e
comerciais do município

Prazos
Estimados

Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segurança

Custos Estimados
(Período de Projeto)
R$ 4.500/mês * 12 meses
* 35 anos = R$
1.890.000,00

Prazo curto
R$200.000,00

Prazo curto

Pode ser realizado
internamente
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

6

7

Programas vinculados ao
incentivo da coleta seletiva
apresentam-se insuficientes.

A empresa de reciclagem
não apresenta infraestrutura
adequada, bem como as
condições de saúde e
segurança no ambiente de
trabalho.

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Identificar as falhas e
propor as
implementações e
alterações necessárias

Ampliar e
implementar as
campanhas de
conscientização
ambiental referentes
à coleta seletiva nos
locais onde foram
identificadas as
falhas

Envolver a maior parte das
escolas do município nas
campanhas, por meio de
palestras e atividades
participativas

Prazo curto

R$15.000,00

Fiscalizar 100% das
atividades

Prazo curto

Pode ser realizado
internamente

Estruturar a empresa de
reciclagem nos âmbitos
legal, fiscal, financeiro e
físico

Proporcionar a
fiscalização em
relação ao uso de
EPI pelos
funcionários
Formalizar o
convênio entre a
prefeitura e a
empresa de modo a
respaldar o correto
funcionamento da
empresa de
reciclagem

Estabelecer 1 (um) contrato
de convênio com a empresa
contendo todas as diretrizes
para a realização da coleta
seletiva do município

Prazo curto

Pode ser realizado
internamente
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais

8

9

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Caminhão basculante que
atualmente auxilia na coleta
dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais
possui mais de 10 anos de
uso, ocorrendo altos custos
de manutenção e riscos de
acidentes envolvendo os
funcionários.

Buscar
programas/incentivos
financeiros
governamentais para
adquirir veículo
adequado para a coleta de
resíduos domiciliares e
comerciais

Cadastrar o
município em
programas
governamentais para
solicitação de novo
caminhão basculante

Adquirir 1 (um) caminhão
basculante e realizar sua
manutenção periódica anual

Prazo curto

R$600.000,00

Sintetizar programa de
conscientização
ambiental com os
geradores de resíduos
sólidos de saúde

Elaborar campanha
de conscientização
por meio cartilhas e
reuniões sobre a
importância da
correta destinação
dos resíduos sólidos
de saúde

Divulgação assídua da
cartilha de modo a alcançar
todos os geradores

Prazo Imediato

Pode ser realizado
internamente

Presença de resíduos de
saúde no local de
disposição final de
resíduos.
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

10

Não há compactação dos
resíduos destinados às
valas, o que implica na
diminuição da vida útil
projetada para o aterro

Programas

Realizar a compactação
até chegar em um nível
de compactação
adequado e efetuar
nivelamento dos resíduos
por meio do trator de
esteiras
Projeto de um novo
aterro sanitário uma vez
que há excessiva
diminuição da vida útil
do aterro sanitário e que
o mesmo não conseguirá
suportar a quantidade
estimada de resíduos que
serão gerados ao longo
do PMGIRS

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Adquirir 1 (um) rolo
vibratório
autopropulsor

Utilizar o rolo vibratório
para compactação dos
resíduos com frequência
diária

Prazo imediato

R$100.000,00

Fomentar
capacitação técnica
para instruir o
operador a realizar a
compactação dos
resíduos

Realizar a capacitação
técnica para 100% dos
funcionários operadores do
trator de esteira

Prazo imediato

Pode ser realizado
internamente

Buscar fontes de
financiamento

Construir um aterro
sanitário em área
ambientalmente adequada e
que atenda às necessidades
do município

Prazo Médio

R$ 500.000,00
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

11

12

Não há portaria de controle
para entrada de veículos e
pessoas não autorizadas no
aterro municipal.

Presença de resíduos
pneumáticos na área
encerrada do aterro.

Programas

Ações

Manter restrita a entrada
de pessoas não
autorizadas na área do
aterro e da empresa de
reciclagem

Cadastrar o
município em
programas
governamentais para
solicitação de
recursos que
propiciem a
construção de uma
portaria estruturada

Sintetizar programa de
conscientização
ambiental com os
geradores de resíduos
sólidos pneumáticos

Elaborar campanha
de conscientização
por meio cartilhas e
reuniões sobre a
importância da
correta destinação
dos resíduos sólidos
pneumáticos

Metas

Prazos
Estimados

Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segurança

Custos Estimados
(Período de Projeto)

R$ 1.890.000,00

Prazo curto

Implementação de uma
estrutura de proteção contra
entrada de pessoas não
autorizadas contendo todos
os aparatos necessários
como portarias

Divulgação assídua da
cartilha de modo a alcançar
todos os geradores

R$200.000,00

Prazo curto

Pode ser realizado
internamente
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Tabela 5 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana
Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana

1

2

3

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Necessita-se de especificação quanto aos
procedimentos realizados, contendo a
descrição das atividades e
responsabilidades das equipes, bem como
um cronograma de trabalho, mesmo que o
município seja pequeno.

Desenvolver
planos que
contenham os
procedimentos
necessários para
aprimorar a
execução dos
serviços de
limpeza urbana de
forma segura

Desenvolver sistemática de
fiscalização referente à utilização
de equipamentos de proteção
individual (EPI) para os
funcionários
Desenvolver cronograma
específico para as diferentes
atividades
Desenvolver procedimentos que
descrevam as atividades e
responsabilidades de cada equipe

Disponibilizar planos,
procedimentos e
cronogramas para
100% das atividades de
limpeza urbana

Prazo
imediato

Pode ser realizado
internamente

Prazo curto

R$100.000,00

Prazo curto

R$175.000,00

Disposição final dos resíduos de podas e
roçadas juntamente com os resíduos
comerciais e domésticos.

Desenvolver
projeto para
reutilização desses
resíduos

Buscar modos ambientalmente
corretos para a reutilização de
resíduos de podas e roçadas

Adquirir 1 (um)
triturador de galhos
com potência
compatível com a
necessidade do
município para
trituração e alocá-lo no
aterro sanitário

Ausência de procedimento específico para
acondicionamento e destinação final de
corpos de animais mortos já encontrados
nos rios que atravessam o município de
Pratânia.

Destinar
adequadamente
todos os tipos de
resíduos
provenientes de
restos mortais e
que podem
apresentar
patogenicidade

Efetuar contratação de empresa
especializada em tratamento desse
tipo de resíduo quando for
necessário

Realizar contratação de
empresa em 100% das
ocorrências de despejo
irregular de corpos de
animais mortos
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Tabela 6 - Prognóstico Resíduos Sólidos Cemiteriais
Resíduos Sólidos Cemiteriais
Problemas

1

2

Os resíduos de construção e
reforma de jazigos e de
infraestrutura não são
dispostos de forma
adequada.

Não existem informações
sobre o atual quadro de
ocupação da quantidade total
de sepulturas existentes e
ocupadas.

Programas

Destinar
adequadamente
os resíduos
provenientes da
reforma e
demolição de
jazigos

Quantificar o
atual quadro de
ocupação do
cemitério
municipal

Ações

Construir estrutura para correto
armazenamento dos resíduos de
construção civil no aterro sanitário

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Construir galpão para correto
armazenamento da caçamba contendo
resíduos de construção civil no aterro
sanitário. Obs.: esta estrutura pode ser
a mesma para propiciar proteção que a
usada para o ecoponto de resíduos
sujeitos à logística reversa e
pneumáticos contra condicionantes
ambientais adversas

Prazo
curto

R$100.000,00

Adquirir 2 (duas) caçamba(s) de 5 m³

Prazo
imediato

R$10.000,00

Realizar processo licitatório para
contratação de empresa que faça
reciclagem de resíduos de construção
civil

Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segregação e
reciclagem de RCC

Prazo
imediato

R$1,21/km *
distância até o destino
final * quantidade
destinada em
toneladas = R$
7.500.000,00

Realizar pesquisas por meio de
consulta aos entes responsáveis para
quantificação do atual quadro de
ocupação

Quantificar em sua totalidade a
quantidade de sepulturas existentes e
ocupadas

Prazo
imediato

Pode ser realizado
internamente

28

Tabela 7 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Problemas

1

A prefeitura é a responsável
pela coleta e destinação
final de todos os resíduos de
saúde gerados no município,
incluindo os
estabelecimentos
particulares.

2

Somente uma empresa
particular geradora de
resíduos sólidos de saúde
faz a destinação até a área
de transbordo.

3

Não há licença ambiental
emitida para a área de
transbordo.

Programas

Conscientizar os
geradores sobre
suas
responsabilidades
quanto à gestão
de RSS

Regularizar a área
de acordo com a
legislação vigente

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Realizar reuniões com
os responsáveis com
periodicidade adequada
para fomentar a
importância da correta
disposição final desse
tipo de resíduo

Atender 100% dos
estabelecimentos
geradores de resíduos
sólidos de serviços de
saúde

Prazo imediato

Pode ser resolvido internamente

Instituir legislação
vigente sobre a gestão
de resíduos sólidos de
saúde

Aprovar 1 (um) projeto
de Lei na Câmara do
Vereadores normativa
legal para a correta
gestão de resíduos
sólidos provenietes de
serviços de saúde no
município

Prazo imediato

Pode ser resolvido internamente

Providenciar as licenças
prévia, de instalação e
operação

Atender 100% das
exigências ambientaistécnicas emitidas pelo
órgão ambiental
responsável

Prazo curto

R$ 25.000,00
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Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde

4

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Não foi encontrado o
Certificado de
Movimentação de Resíduos
de Interesse Ambiental para
a empresa responsável pelo
tratamento dos RSS gerados
pelo município.

Verificar a
correta
regularização
ambiental da
empresa
responsável pelo
tratamento de
RSS, conforme o
conceito de
responsabilidade
compartilhada

Emitir nota oficial para
a empresa responsável,
exigindo a emissão e
apresentação do CADRI

Atender 100% das
exigências ambientaistécnicas emitidas pelo
órgão ambiental
responsável

Prazo curto

Pode ser resolvido internamente
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Tabela 8 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Industriais
Resíduos Sólidos Industriais

1

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Não existem
normas e leis
específicas
relacionadas à
qualificação e
quantificação dos
resíduos coletados
nas indústrias

Conhecer os resíduos
industriais produzidos no
município e dessa forma,
conseguir exigir a
responsabilidade do setor
privado quanto à gestão
adequada pelos seus
resíduos sólidos
produzidos

Elaborar legislação específica que
regulamente a coleta, transporte,
tratamento e disposição final de
resíduos sólidos industriais

Aprovar 1 (um) projeto de Lei na
Câmara do Vereadores normativa
legal para a correta gestão de
resíduos sólidos industriais

Prazo imediato

Custos
Estimados
(Período de
Projeto)

Pode ser realizado
internamente

31

Tabela 9 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição
Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição
Problemas

1

Identificação de um local
inadequado para disposição
final de RCC sem a devida
licença ambiental.

Programas

Destinar
adequadamente os
resíduos
provenientes da
reforma e
demolição de
jazigos

Ações

Metas

Construir estrutura para correto
armazenamento dos resíduos de
construção civil no aterro
sanitário

Construir galpão para correto
armazenamento da caçamba
contendo resíduos de construção
civil no aterro sanitário. Obs.: esta
estrutura pode ser a mesma para
propiciar proteção que a usada
para o ecoponto de resíduos
sujeitos à logística reversa e
pneumáticos contra condicionantes
ambientais adversas
Adquirir 2 (duas) caçamba(s) de 5
m³

Realizar processo licitatório
para contratação de empresa
que faça coleta, triagem e
disposição final de RCC em
local devidamente licenciado
pela CETESB

Contratar 1 (uma) empresa
especializada

Prazos
Estimados

Custos
Estimados
(Período de
Projeto)

Prazo
curto

R$100.000,00

Prazo
imediato

R$10.000,00

Prazo
imediato

R$1,21/km *
distância até o
destino final *
quantidade
destinada em
toneladas = R$
7.500.000,00
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Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição

2

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Não há caçambas
disponibilizadas pela
prefeitura para disposição
dos RCC pela população
pratiana.

Permitir a correta
disposição dos
resíduos sólidos de
construção civil no
município de
Pratânia

Criação de um ecoponto
alocado em local de fácil acesso
para a disposição dos RCC pela
população pratiana

Adquirir 1 (uma) caçamba de 5 m³
a ser alocada em local correto

Prazo
imediato

Custos
Estimados
(Período de
Projeto)

R$ 5.000,00
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Tabela 10 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Pneumáticos
Resíduos Sólidos Pneumáticos
Problemas

1

Os resíduos pneumáticos
não dispõem de ecoponto.

Programas

Estabelecer ecoponto
armazenamento de resíduos
pneumáticos no município para
posterior destinação adequada por
meio do convênio com a
ReciclANIP

Ações

Implantar 1 (um)
ecoponto no município
na área do aterro sanitário

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Construir galpão para
correto
armazenamento da
caçamba contendo
resíduos de
construção civil no
aterro sanitário. Obs.:
esta estrutura pode
ser a mesma para
propiciar proteção
que a usada para o
ecoponto de resíduos
sujeitos à logística
reversa e
pneumáticos contra
condicionantes
ambientais adversas

Prazo
curto

R$100.000,00

Adquirir 2 (duas)
caçamba(s) de 5 m³

Prazo
imediato

R$ 10.000,00
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Resíduos Sólidos Pneumáticos
Problemas

2

Identificação de locais de
destinação incorreta para
resíduos pneumáticos e que
podem acumular água.

Programas

Destinar os resíduos pneumáticos
corretamente até o ecoponto

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Estabelecer programa que
permita ao cidadão ligar
para prefeitura e pedir o
recolhimento do resíduo
pneumático

Atender 100% da
demanda de coleta de
resíduos pneumáticos

Prazo
imediato

Poder ser feito
internamente

Estabelecer campanhas
de conscientização
ambiental referentes à
distinção de resíduos
pneumáticos em diversos
meios de comunicação:
Televisão, rádio, jornais,
mídias sociais

Divulgação assídua
da campanha de
modo a atingir 100%
do município

Prazo
imediato

R$ 25.000,00
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Tabela 11 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Volumosos
Resíduos Sólidos Volumosos
Problemas

1

2

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Divulgação assídua da
campanha de modo a
atingir 100% do
município

Prazo
imediato

R$ 25.000,00

Atender 100% da
demanda de coleta de
resíduos volumosos

Prazo
imediato

Pode ser feito
internamente

Implantar 1 (um) ecoponto no
município na área do aterro sanitário

Adquirir 2 (duas)
caçamba(s) de 5 m³

Prazo
curto

R$ 10.000,00

Realizar convênio com a empresa de
reciclagem para que ela possa receber
os resíduos, realizar o desmonte e a
triagem dos materiais

Realizar o desmonte e
posterior triagem de, no
mínimo, 75% dos
resíduos volumosos

Prazo
curto

Pode ser feito
internamente

Programas

Ações

Há disposição irregular de
resíduos volumosos, incluindo
um local próximo ao local
onde destina-se os resíduos de
construção civil
erroneamente, podendo haver
risco de incêndios.

Destinar os resíduos
volumosos corretamente
até o ecoponto

Estabelecer campanhas de
conscientização ambiental referentes
à correta destinação de resíduos
volumosos em diversos meios de
comunicação: Televisão, rádio,
jornais, mídias sociais
Estabelecer programa que permita ao
cidadão ligar para prefeitura e pedir o
recolhimento do resíduo volumoso
assim como ocorrerá com os resíduos
pneumáticos

Os resíduos sólidos
volumosos não detêm de
ecopontos no município.

Estabelecer ecoponto
para armazenamento de
resíduos volumosos no
município para posterior
desmonte ou triagem de
resíduos pela empresa
de reciclagem
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Tabela 12 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa
Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa
Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

1

As campanhas de conscientização
sobre o correto descarte e prática
da logística reversa não tem sido
praticada pela prefeitura
municipal.

Conscientizar a população
pratiana sobre a correta
destinação de resíduos
sujeitos á logística reversa

Estabelecer campanhas de
conscientização ambiental
referentes à correta
destinação de resíduos de
logística reversa (pilhas,
baterias, eletrônicos) em
diversos meios de
comunicação: Televisão,
rádio, jornais, mídias sociais

Divulgação assídua
da campanha de modo
a atingir 100% do
município

Prazo
imediato

R$ 25.000,00

2

O município não apresenta
ecoponto para correta destinação
de baterias, eletrônicos e demais
produtos defasados
tecnologicamente que apresentem
constituintes perigosos como os
metais.

Estabelecer ecoponto para
coleta e armazenamento
de resíduos sujeitos à
logística reversa no
município em local
apropriado como escolas
ou na sede da prefeitura

Implantar 1 (um) ecoponto
no município

Adquirir coletores
para resíduos sólidos
sujeitos à logística
reversa

Prazo
imediato

R$ 5.000,00

Problemas
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Os investimentos a serem feitos de acordo com os prazos estipulados encontram-se
explicitados na Tabela 13 abaixo.

Tabela 13 - Custos Estimas por Prazo
Prazo

Custo Estimado (Período de 35 anos) (R$)

Prazo
Imediato
Prazo Curto

R$ 7.815.000,00

Prazo Médio

R$ 500.000,00

Prazo Longo

Não há custo estimado

R$ 3.615.000,00

Por meio das metas estabelecidas para a correta gestão dos resíduos sólidos do
município, tem-se que o total de investimentos para o período de projeto de 35 anos,
aproximado, a ser feito, é de R$11.930.000,00. A média anual de investimento é cerca de
R$ 341.000,00 e a média mensal de investimento é de R$ 28.500,00.
Cabe ressaltar que para o cálculo dos custos estimados, as soluções propostas
redundantes, explicitadas na Tabela 14, foram consideradas somente uma vez no somatório
por prazo e, por consequência, para o cálculo do investimento total do Plano.
Tabela 14 – Soluções redundantes e seus respectivos custos estimados
Solução Redundante
Adquirir 1 (uma) balança rodoviária com
capacidade de pesagem superior a 5 toneladas
e fazer uma manutenção periódica anual de
acordo com as necessidades
Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segurança
Implementação de uma estrutura de proteção
contra entrada de pessoas não autorizadas
contendo todos os aparatos necessários como
portarias
Contratar 1 (uma) empresa especializada em
segregação e reciclagem de RCC
Construir galpão para correto armazenamento
da caçamba contendo resíduos de construção
civil no aterro sanitário. Obs.: esta estrutura
pode ser a mesma para propiciar proteção que
a usada para o ecoponto de resíduos sujeitos à
logística reversa e pneumáticos contra
condicionantes ambientais adversas

Custo Estimado (Período de Projeto)
R$ 500.000,00

R$ 1.890.000,00

R$ 200.000,00

R$ 7.500.000,00

R$100.000,00
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4.4. Descrição dos ecopontos a serem implementados
A ausência de ecopontos no município prejudica muito a gestão adequada dos
resíduos, sendo assim, neste item serão especificados os ecopontos sugeridos.
4.4.1. Ecoponto para armazenamento de resíduos da logística reversa (pilhas,
baterias, celulares antigos e demais eletrônicos ultrapassados)
Para o armazenamento de pilhas e baterias, o recipiente deve ser resistente, devido ao
peso do material que será depositado, sendo constituído de materiais não condutores de
eletricidade. Adverte-se para a não utilização de tambores ou contêineres metálicos, com o
intuito de evitar a formação de curtos circuitos e vazamentos precoces da pasta eletrolítica, o
que tornará a manipulação do material mais difícil.
O armazenamento consiste na contenção temporária de resíduo enquanto se aguarda
o alcance do volume mínimo viável à destinação final. O local para armazenamento das
pilhas, baterias e lâmpadas usadas deverá ser coberto e bem ventilado, protegido do sol e das
chuvas, a fim de que o material seja mantido seco. Sugere-se que a escolha do local seja de
fácil acesso da população pratiana, como escolas ou mesmo a sede da prefeitura.
4.4.2. Ecoponto para armazenamento de resíduos volumosos, pneumáticos e
RCC
O estabelecimento de um ecoponto para armazenamento de resíduos volumos,
pneumáticos e resíduos de construção civil e demolição pode ser viabilizado em um único
local do município.
A equipe técnica do presente plano sugere a implantação deste ecoponto na área do
aterro municipal, de modo a facilitar a disposição prévia desses resíduos que ocupam um
volume consideravelmente grande. Sendo que para a proteção desses resíduos contra
interpéries causados por vento e chuva, deve-se construir uma estrutura como um galpão.
Além disso, foi mencionado nas tabelas de prognóstico o fornecimento de um número
de telefone para que a população pratiana possa solicitar o recolhimento desses resíduos pela
prefeitura. Enfatiza-se nesse capítulo a importância da comunicação entre a população e o
órgão gestor dos resíduos sólidos.
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4.5. Descrição dos programas de educação/conscientização ambiental
Pratânia dispõe de uma política municipal de educação ambiental estabelecida pela
Lei nº 395 de 26 de agosto de 2009, todavia, como foi apresentado no diagnóstico, os
instrumentos utilizados para efetivar esta política não tem sido tão efetivos. Para tanto, devese efetivar um plano de ação para programas de educação e/ou conscientização ambiental
sobre os resíduos sólidos.
A participação da população no processo à sustentabilidade na gestão de resíduos é
de fundamental importância, devendo-se portanto, associar os interesses em diversos âmbitos
como trabalho, lazer, escola, família, etc.
O processo participativo demora certo tempo para de fato efetivar-se, uma vez que as
mudanças de hábito são extremamente difíceis de serem alcançadas. Sendo assim, pode-se
realizar eventos com periodicidade definida, levando em consideração um aspecto
importante que é a mudança de visão acerca dos resíduos sólidos. Deve-se perceber que os
mesmos possuem valor econômico agregado e que proporcionam oportunidades de trabalho
para pessoas de baixa renda, motivando a comunidade local para a construção coletiva do
PMGIRS de Pratânia.
Sabe-se que em geral, o conhecimento dos cidadãos sobre a rotina do lixo é mínimo.
E um exemplo de abordagem sugerida para os programas de educação ambiental é a
implantação de visitas ao atual aterro e empresa de reciclagem pelas escolas do município,
com a participação efetiva dos professores, disseminando os conceitos básicos de reciclagem
e segregação de resíduos.
5. Investimentos
5.1. Sustentabilidade financeira do Plano
O principal instrumento para a manutenção em âmbito financeiro da execução dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é o estabelecimento de uma política
de cobrança (taxa e/ou tarifa). A legislação vigente acerca do tema autoriza a criação desse
sistema:
•

Lei 12.305 de 2010 que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que
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regulamenta:
Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte
conteúdo mínimo:
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses
serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007.

•

Lei 11.445/2007 que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB)
que, em seu texto, regulamenta sobre a sustentabilidade econômico-financeira dos
serviços públicos de saneamento básico.
“Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração
pela cobrança dos serviços:
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou
de suas atividades.

Além do Art. 29, a PNSB explicita em seu art. 35 sobre as diretrizes para a
implementação do sistema:
“Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio”.

•

Lei 12.300 de 2006 que dispõe sobre Política Estadual de Resíduos Sólidos, que
regulamenta:
“Artigo 26 - A taxa de limpeza urbana é o instrumento que pode ser adotado pelos
Municípios para atendimento do custo da implantação e operação dos serviços de
limpeza urbana.
§ 1º - Com vistas à sustentabilidade dos serviços de limpeza urbana, os Municípios
poderão fixar os critérios de mensuração dos serviços, para efeitos de cobrança da
taxa de limpeza urbana, com base, entre outros, nos seguintes indicadores:
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1. a classificação dos serviços;
2. a correlação com o consumo de outros serviços públicos;
3. a quantidade e freqüência dos serviços prestados;
4. a avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região
geográfica homogênea;
5. a autodeclaração do usuário.
§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais,
referentes aos resíduos que:
1. contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos à saúde
pública e ao meio ambiente;
2. por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação do serviço
público de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos”.

Perante o respaldo jurídico exposto, a criação de um sistema de taxação para o serviço
de Coleta, Destinação e Disposição Final dos resíduos sólidos é plenamente constitucional e
pode ser aplicada levando em consideração os gastos que o município possui com a gestão
dos resíduos sólidos.
Esse sistema, pode prever a diferenciação entre os pequenos dos grandes geradores
por meio do estabelecimento de uma linha de corte para que os grandes geradores sejam
tarifados de forma diferente dos demais geradores.
Além disso, poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários
do sistema de gestão de resíduos que não tenham condições financeiras de arcar com os
custos integrais estabelecidos pela taxação. Deve-se, portanto, analisar as características
socioeconômicas dos lotes urbanos e o nível de renda da população.
5.2. Programas de financiamento e fonte de captação de recursos
Os recursos em esfera federal destinados par aos municípios são respassados por
programas e linhas de financiamento de agentes financeiros públicos como a Caixa
Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social.
Com a finalidade de garantir a viabilidade econômico-financeira e fornecer subsídios
para o planejamento estratégico do município visando à captação de recursos externos, foram
levantados diversos programas de âmbito internacional, federal e estadual relacionados à
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gestão de resíduos sólidos, que podem ser buscados para financiamento e que estão dispostos
a seguir.
Além de consulta ao site da Caixa, utilizou-se o Mapa de Financiamento para Gestão
de Resíduos Sólidos encontrado no portal eletrônico cujo link é: <https://bit.ly/2sSTq6H> ,
do Ministério do Meio Ambiente para apresentar alguns programas de financiamento de
recursos disponíveis para Pratânia/SP. Ressalta-se que não foram elencados todos os
programas disponíveis no Mapa de Financiamento.

Tabela 15 - Programas para captação de recursos financeiros internacionais
Programa

Principais projetos financiados

Apoio a projetos e programas que ajudam
comunidades vulneráveis em países em
Adaptation Fund
desenvolvimneto a se adaptarem às mudanças
(Banco Mundial)
climáticas. As iniciativas baseiam-se nas
necessidades, pontos de vistas e prioridades do
país.
BID Guarantees
Apoio financeiro de projetos e nos intrumentos do
(Banco Interamericano de Desenvolvimento)
mercado de capitais por meio de garantias
Apoio ao combate aos fatores que provocam a
degradação ambiental de maneira integrada, nas
Global Environmental Facility (GEF)
seguintes áreas estratégicas: biodiversidade,
(Banco Mundial)
mitigação das mudanças climáticas, degradação
do solo, águas internacionais, produtos químicos
e resíduos.
Apoio a setores de infraestrutura,
Investment Proect Financing
desenvolviemnto humano, agricultura e
(BIRD – Banco Interncional para
administração pública, com foco no longo prazo
Reconstrução e Desenvolvimento)
(horizonte de 5 a 10 anos).
Apoio a soluções de desenvolvimento sustentável
Korea Green Growtb Trust Fund (KGGTF)
que melhorem a vida e contribuam para a
(Banco Mundial)
prosperidade econômica compartilhada.
Latin America Investment Facility (LAIF)
Apoio a setores dos transportes, energia e meio
(Internacional Cooepration and Development ambiente, bem como ao desenvolvimento do setor
– DGDEVCO)
privado nos países da America Latina.
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019).
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Tabela 16 – Programas para captação de recursos financeiros federais
Programa

Principais projetos financiados

PMGIRS, Plano executivo para a
implantação do investimento previsto,
Brasil Joga Limpo
implantação de aterro sanitário, implantação
(Caixa Econômica Federal)
de coleta seletiva, recuperação de lixão, entre
outros.
Desativação de lixões e implantação de
aterros sanitários, implantação ou adequação
Resíduos Sólidos Urbanos
de unidades de tratamento: centrais de
(Caixa Econômica Federal)
triagem e compostagem, estações de
transbordo, entre outros.
Apoio à melhoria das condições de saúde e
da qualidade de vida da população urbana,
Avançar Cidades – Saneamento (Minstério de
promovendo ações de saneamento básico,
Desenvolvimento Regional)
interadas e articuladas com outras políticas
setoriais.
Apoio a investimentos em saneamento
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
ambiental e em infraestrutura ao Setor
(FINISA - CAIXA)
Público e ao Setor Privado
Apoio a projetos, estudos e empreendimentos
Fundo Clima
que visem à redução de emissões de gases de
(Ministério do Meio Ambiente – MMA)
efeito estufa e à adaptação aos efeitos da
mudança do clima.
No âmbito das ações de manejo e gestão de
resíduos sólidos, podem ser financiados
projetos que incentivem o gerenciamento dos
resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais,
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD)
contribuam para a implantação de políticas
municipais ambientalmente corretas ou que
promovam ações de redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos.
Apoio à aquisição de máquinas,
equipamentos, veículos e softwares, além de
Programa Eficiência Municipal
projetos para as áreas de saúde, educação,
(Banco do Brasil)
iluminação pública, intervenção diária e
modernização da gestão municipal.
Fonte: Portal eletrônico da Caixa Econômica Federal (2019); Ministério do Meio Ambiente (2019).
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Tabela 17 - Programas para captação de recursos financeiros estaduais
Programa

Principais projetos financiados

Apoio a projetos sustentáveis, que proporcionem
redução na emissão de CO² e reduzem o impacto
ambiental nas atividades da administração
pública.
Apoio à contratação de crédito para os
Linha de Apoio a Investimentos Municipais
Municípios do Estado de São Paulo visando ao
(Desenvolve SP)
incremento da infraestrutura de atendimento ao
público.
Os recursos do FEHIDRO destinam-se ao
Programas do Fundo Estadual de Recursos
financiamento de programas e ações na área de
Hídricos
recursos hídricos, de modo a promover a melhoria
(FEHIDRO)
e a proteção dos corpos d’água e de suas bacias
hidrográficas.
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019).
Economia Verde Municípios
(Desenvolve SP)

6. Identificação de áreas favoráveis para disposição final de resíduos sólidos
O município de Pratânia deve utilizar uma metodologia recomendada pelo Ministério
do Meio Ambiente (2012) para identificação de possíveis áreas favoráveis para localização
de uma nova área para aterro sanitário, visto que o atual aterro está com cerca de 65% de
suas valas ocupadas como disposto no diagnóstico.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAM, 2007), a
identificação da área para o aterro sanitário é uma etapa de suma importância para sua
implantação. Ainda segundo o IBAM, construir o aterro em uma área contígua ao antigo
lixão ou aterro encerrado é uma prática comum.
A Norma ABNT NBR 15.849:2010 (Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários
de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e
encerramento) estabelece algumas diretrizes. Em seu item 4.1, há os critérios para a seleção
da área no que diz respeito a avaliação da adequabilidade de um local visando atender os
seguintes critérios: minimização do impacto ambiental causado pela instalação do aterro,
aceitação máxima pela população, correto zoneamento da região e minimize os custos
envolvidos com o projeto.
As considerações técnicas a serem feitas segundo a Norma são:
•

Topografia: declividade entre 1% e 30%;
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•

Geologia e tipos de solos existentes: recomenda-se a utilização de solos pouco
permeáveis;

•

Recursos hídricos: O aterro deve estar localizado a uma distância mínima de 200 metros
de qualquer coleção hídrica ou curso d’água, podendo variar de acordo com o órgão
ambiental estadual;

•

Ocorrência de indundações: estas áreas não devem ser usadas;

•

Tamanho diposnível e vida útil: sendo 15 anos o valor mínimo para vida útil do aterro;

•

Considerar a proximidade do lençol freático em relação à base do aterro ou em seu
entorno imediato;

•

Distância mínima de núcleos populacionais: recomenda-se que esta distância seja
superior a 500 metros.

Ainda, segundo a Lei 12.725/2012, existem as Áreas de Segurança Aeroportuária cuja
definição e considerações técnicas para projeto de aterros encontram-se explicitados no Art.
3º a seguir.
“Art. 3º Para o gerenciamento e a redução do risco de acidentes e incidentes
aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com espécimes da fauna nos
aeródromos, é estabelecida a Área de Segurança Aeroportuária - ASA, onde o
aproveitamento e o uso do solo são restritos e condicionados ao cumprimento de
exigências normativas específicas de segurança operacional da aviação e
ambientais.

§ 1º O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA do aeródromo será
definido a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do
aeródromo militar e compreenderá um raio de 20 km (vinte quilômetros)”.

Diante das considerações técnicas expostas, elencou-se algumas possíveis áreas para
instalação do novo aterro municipal de Pratânia através de técnicas de geoprocessamento.
Ressalta-se que cabe ao órgão municipal responsável a execução dos projetos para
atender todas as demandas necessárias para escolha de uma nova área ou verificar a
possibilidade de aumento da área no mesmo local do atual aterro, uma vez que a área atual
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conta com licenciamento, o que indica condições favoráveis. Todavia, o aterro não se
encontra no limite do município de Pratânia mas no município vizinho, São Manuel/SP.
A figura a seguir ilustra as possíveis áreas, indicadas em amarelo, para instalação de
um aterro, à noroeste, levando em consideração a distância de 500 metros de núcles
populacionais simbolizado no mapa pelo polígono em cor azul escura, 200 metros de rios
simbolizado no mapa pelo polígono em azul claro e um raio de 20 km de distância de
aeroportos simbolizado no mapa pelas circunferências cujas áreas sombreadas estão em cores
amarela, vermelha e verde.

Figura 2 – Áreas indicadas para a localização do novo aterro municipal

7. Acompanhamento, Regulação das Ações e Revisão do PMGIRS
De acordo com a Lei que estabelece o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, o plano deve ser revisto, no mínimo, a cada quatro
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anos.
O monitoramento e verificação de resultados perante as estratégias e metas
determinadas devem ser realizados mediante verificação das metas e prazos estabelecidos no
item 10.3 –Definição dos programas, ações, metas e prazos/custos estimados por
responsáveis. Como sugestão para o auxílio a este processo, tem-se as seguintes ações:
•

Implantação de Ouvidoria: Definir responsável para recebimento de reclamações,
avaliações e denúncias e outras ativiades pertinentes;

•

Reuniões com cronograma pré-estabelecidod da comissão responsável e competente pela
gestão dos resíduos.

Além disso, sugere-se alguns indicadores ambientais como forma de mensurar
adequadamente o desempenho operacional e ambiental dos serviços da gestão de resíduos
sólidos.
7.1. Indicadores Ambientais
A compilação dos indicadores ambientais sugeridos a serem considerados na
implantação e acompanhaemnto deste plano encontra-se disposta nas tabelas abaixo.
Tabela 18 – Indicadores Gerais
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Habitantes

Un.

2

Domicílios existentes

Un.

3

Nível de satisfação com os
serviços de limpeza urbana

%

Tabela 19 - Indicadores para resíduos domiciliares e comerciais secos
Item
1
2

Descrição dos Indicadores
Domicílios atendidos pela rota
da coleta seletiva
Quantificação dos resíduos
coletados pela coleta seletiva

Unidade
%
Ton/ano
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Item
3

4

5

Descrição dos Indicadores
Despesa anual economizada
pela mistura da fração seca com
a fração úmida de resíduos da
coleta seletiva
Receita anual obtida com a
venda de materiais proveniente
da fração seca dos resíduos
domiciliares, seja por agente
público ou privado
Caracterização gravimétrica
anual da fração seca dos
resíduos sólidos domiciliares e
comerciais coletados no
município

Unidade
R$/ano

R$/ano

%

Tabela 20 - Indicadores para resíduos domiciliares e comerciais úmidos
Item
1

2

3

Descrição dos Indicadores
Domicílios atendidos pela
coleta convencional
Despesa proveniente da coleta e
transporte de resíduos
domiciliares e comerciais
úmidos
Caracterização gravimétrica
anual da fração úmida dos
resíduos sólidos domiciliares e
comerciais coletados no
município

Unidade
%

R$/ano

%

Tabela 21 - Indicadores para os serviços de varrição
Item
1
2
3

Descrição dos Indicadores
Kilometragem do serviço de
varrição executado
Colaboradores existentes no
serviço de varrição
Despesas pertinentes ao serviço
de varrição

Unidade
Km/trimestre
Unidade
R$/ano

Tabela 22 – Indicadores para os serviços de capina, roçada, limpeza de praças, podas de árvores e
corpos d’água
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Agentes participantes

Unidade

2

Tratores agrícolas

Unidade
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Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

3

Caminhões basculantes

Unidade

4

5

6

Despesas totais pertinentes aos
serviços de capina, roçada,
limpeza de praças e podas de
árvores
Despesas totais pertinentes aos
serviços de limpezas de
córregos e corpos d’água
Número de limpezas dos corpos
d’água do município devido a
presença de restos de animais

R$/ano

R$/ano

Unidade

Tabela 23 – Indicadores para os resíduos dos serviços de saúde
Item
1
2

3

4

5

Descrição dos Indicadores
Quantidade de resíduos de
saúde gerados anualmente em
estabelecimentos de saúde
Quantidade de
Er$stabelecimentos de saúde
Despesa realizada por tonelada
pela coleta, trasporte e
disposição final dos resíduso de
serviço de saúde
Quantidade anual de resíduos de
saúde tratados
Despesa total pela correta
gestão dos resíduos sólidos de
saúde, incluindo emissão de
licenças ambientais pelo órgão
fiscalizador ambiental
responsável

Unidade
Ton/ano
Unidade

R$/ano

Ton/ano

R$

Tabela 24 – Indicadores para os resíduos da construção civil e demolições
Item
1
2

3

4

Descrição dos Indicadores
Resíduos provenientes da
construção civil e demolições
reciclados
Rejeitos dos resíduos da
construção civil gerados
Despesas totais pronientes dos
serviços de construção civil com
coleta, transporte e destinção
final
Número de caçambas estáticas
disposnibilizadas pela prefeitura

Unidade
Ton/ano
Ton/ano

R$/ano

Unidade
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Tabela 25 – Indicadores para outros tipos de resíduos
Item
1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

Descrição dos Indicadores
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos
agrossilvopastoris
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de pilhas e
baterias
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de pneus
Quantidade de estabelecimentos
geradores de resíduos
pneumáticos
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de
embalagens de óleos
lubrificantes
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de lâmpadas
fluorescentes
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos
eletroeletrônicos
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de
medicamentos vencidos
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos de
saneamento básico
Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos
volumosos

Unidade
Ton/ano

Ton/ano
Ton/ano
Unidade

Ton/ano

Ton/ano

Ton/ano

Ton/ano

Ton/ano

Ton/ano

Tabela 26 – Indicadores para educação ambiental e comunicação
Item
1
2

3

Descrição dos Indicadores
Palestras, seminários e eventos
com temas ambientais
realizadas
Divulgação em jornais, Tv,
rádio e mídias sociais
Despesa total anual com
serviços de divulgação para
conscientização ambiental
quanto à segregação de resíduos
para coleta seletiva

Unidade
Unidade
Unidade

R$/ano
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8. Minuta de Lei para a Taxa de Resíduos Sólidos
Este capítulo apresenta uma minuta de Lei para a Taxa de Resíduos Sólidos. Salientase que o que foi aqui descrito é apenas um modelo sujeito à modificações e acréscimos
pertinentes baseados nos interesses da prefeitura municipal.

LEI MUNICIPAL Nº XXX, De XX de Janeiro de 2020

Dispõe sobre a Taxa de Coleta, Destinação e
Disposição
Domiciliares

Final
e

de

Resíduos

Comerciais

e

dá

Sólidos
outras

providências.

DAVI PIRES BATISTA, Prefeito Municipal de Pratânia-SP, no uso das suas atribuições
que lhe confere a LEI, faz saber que a Câmara Municipal de Pratânia-SP, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA TAXA DE COLETA, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 1º Fica instituída a Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de
Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais, cujo objetivo é custar os serviços públicos
divisíveis de coleta, remoção, transporte, tratamento e alocação em aterros sanitários de
resíduos sólidos domiciliares e comerciais, nos limites territoriais do município de Pratânia.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, define-se:
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I – Coleta: o serviço de remoção e transporte dos resíduos sólidos domiciliares
e comerciais;
II – Destinação Final: destinação final de resíduos que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama (Sistema Nacional do Meio
Ambiente) e SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a minimizar os
impactos ambientais adversos;
III – Disposição Final: distribuição ordenada e adequada de resíduos em
aterros, obedecendo normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde pública e a minimizar os impactos ambientais adversos;
IV – Resíduos Sólidos Domiciliares: Resíduos Sólidos comuns oriundos de
residências e caracterizados como Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.
V – Resíduos Sólidos Comerciais: Resíduos Sólidos comuns oriundos de
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços e comerciais,
caracterizados como Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.

Art. 2º A taxa tem motivação geradora a utilização, efetiva ou potencial, de
coleta, remoção, transporte, tratamento e alocação em aterros sanitários de resíduos sólido
domiciliares e comerciais, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição, de fruição
obrigatória.

Art. 3º O sujeito passivo da taxa é o proprietário, o possuidor, a qualquer título
ou o titular do domínio, de bem imóvel edificado, limítrofe à logradouro público, abrangido
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pelo serviço de coleta, remoção, transporte, tratamento e disposição final em aterro sanitário
de resíduos sólidos domiciliares e comerciais.

Art. 4º A base de cálculo da taxa é o valor estimado da prestação do serviço.

Art. 5º São os critérios de rateio da taxa:
I – O total da área edificada do bem imóvel;
II – A localização do imóvel;
III – A frequência da prestação do serviço à disposição do contribuinte.

Art. 6º A Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares (TCRSD) será calculada conforme a aplicação de alguns parâmetros como o
Valor de Referência (VR), o Fator de Localização (L) e o Fator de Frequência (F), de acordo
com a especificação a seguir:

TCRSD = VR * L * F

Onde:
I – TCRSD: Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos
Sólidos Domiciliares;
II – VR: Valor de Referência correspondente ao rateio do custo anual e total
dos serviços pelo respectivo valor de área construída tributável em Pratânia, conforme
Anexo, resultando em um valor específico do metro quadrado (m²) em moeda corrente, que
será multiplicado pela área construída de cada imóvel edificado:

Valor de Referência = Valor do Custo dos Serviços/Área Total Construída
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III – L: Fator de Localização: Estabelecido em função do bairro em que o
imóvel se encontra, considerando a renda e o nível socioeconômico médio daquela
localidade, conforme Anexo;
IV – F: Fator de Frequência: Estabelecido em função da disponibilização
semanal do serviço de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares e Comerciais ao proprietário, o possuidor, a qualquer título ou o titular do
domínio, de bem imóvel edificado, limítrofe à logradouro público no município de Pratânia,
em acordo com o Anexo.

§1º O preço anual e total do serviço de Coleta, Destinação e Disposição Final
de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais, apurado por meio do registrado no inciso II,
compreende despesas efetivamente realizadas pela Prefeitura Municipal de Pratânia para a
manutenção dos serviços do que se trata os itens I, II e III do artigo 1º desta Lei.

§2º O Valor de Referência (VR) sofrerá atualização anualmente para a
manutenção do equilíbrio financeiro dos serviços, mediante decreto do Chefe do Executivo
Municipal, no mês de dezembro de cada ano, pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor
Amplo) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§3º Fica ajustado o valor de piso anual da TCRSD corresponde a R$ XX,XX
e de teto anual correspondente a R$ XXX,XX para os imóveis residenciais. Estes valores
serão atualizados anualmente pelo IPCA, do IBGE, sendo a referência o mês de dezembro
de cada ano e, caso este Índice seja extinto, o reajuste será corrigido pelo índice que o
substitua e estiver em vigor.

SEÇÃO II
Do Lançamento, Arrecadação e Cobrança
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Art. 7º O lançamento da taxa será anual, em nome do proprietário, do
possuidor, a qualquer título ou do titular do domínio, de bem imóvel edificado, limítrofe à
logradouro público, abrangido pelo serviço de coleta, remoção, transporte, tratamento e
disposição final em aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, sendo
devida a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente á aprovação da presente
Lei, respeitadas as demais disposições legislativas de Direito Tributário.

§1º O pagamento da taxa será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, de
valores iguais e de modo sucessivo, mediante cobrança pelo Poder Público Municipal em
conjunto com a tarifa anual do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU).

§2º O recolhimento da taxa após o dia de vencimento designado será efetuado
de acréscimos legais.

Art. 8º A competência para fiscalização, cobrança e arrecadação da taxa
prevista nesta Lei, além da imposição de sanções previstas caberá à Prefeitura Municipal.

SEÇÃO III
Das Isenções e Reduções

Art. 9º A Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares não incidirá sobre:
I – Os terrenos não edificados;
II – Os imóveis que estejam situados em locais onde não há execução do
serviço.

Parágrafo único. A obtenção do benefício é condicionada a que o imóvel seja
imune ou isento da cobrança de IPTU.
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SEÇÃO IV
Dos Geradores Comerciais, Industriais e Entidades Públicas

Art. 10º São considerados geradores comerciais, industriais e de entidades
públicas, para efeito desta Lei, os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos
públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros
geradores de resíduos sólidos que possuem características semelhantes aos resíduos
normatizados como Classe 2 pela NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT.

§1º Os bens imóveis utilizados para fins comerciais sujeitar-se-ão à
metodologia de cobrança estipulada de acordo com as faixas diárias de geração de resíduos
por cada gerador.

§2º A classificação do contribuinte como gerador residencial, comercial,
industrial e público de resíduos sólidos domiciliares, se dará a partir dos cadastros mantidos
pela Prefeitura de Pratânia, para fins de cobrança.

Art. 11º Os geradores comerciais, industriais e públicos que geram resíduos
sólidos domiciliares poderão optar pelos serviços de Coleta, Destinação e Disposição Final,
sujeitando-se à taxação definida, ou contratar tais serviços em regime privado, mantendo a
via original do contrato à disposição da fiscalização.

§1º A Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares (TCRSD) aplicada ao gerador comercial, industrial ou público, de resíduos
sólidos domiciliares que optar pelos serviços da Prefeitura será calculada conforme o exposto
a seguir:

TCRSD gr = FG * F
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Onde:
I – TCRSD gr: Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos
Sólidos Domiciliares para o Grande Gerador;
II – FG: Faixa de Geração é um valor atribuído a faixa de geração de resíduos,
conforme estabelecido pela Tabela X em Anexo, definido para cada gerador a partir da
declaração emitida pelos geradores comerciais, industriais e públicos que geram resíduos
sólidos domiciliares;
III – F: Fator de Frequência é dado em função da disponibilização de serviço
de acordo com o bairro em que o gerador se encontra.

§2º O valor mínimo a ser pago pelo grande gerador será o valor de R$ XX,XX.

§3º Os geradores comerciais, industriais e públicos que geram resíduos sólidos
Classe 2, receberão questionário acerca da opção da classe de geradores pelos serviços de
Coleta, Destinação e Disposição Final, obrigando-se a apresentar resposta em até XX dias
contados do respectivo recebimento, sob pena de ser estabelecida como tácita a opção pelos
serviços ofertados.

§4º A resposta ao questionário do que se trata o parágrafo anterior deverá
identificar a quantidade diária, mensal e anual de resíduos sólidos domiciliares por eles
gerados e a prestação de informação falsa acarretará na aplicação de multa.

Art. 12º A coleta de resíduos definidos como Classe I (Perigosos) segundo a
Norma Técnica ABNT NBR 10.004 para os resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos
provenientes de borracharias e auto-mecânica e resíduos originados da construção civil, é de
responsabilidade de cada gerador.

Art. 13º O Poder Público Municipal poderá executar o serviço de coleta para
os resíduos definidos no Art. anterior mediante cobrança de taxa específica a ser definida.
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SEÇÃO V
Disposições Finais

Art. 13º Constituem parte integrante desta Lei, o Anexo I, contendo as
seguintes informações:
I – Custos para o exercício de 2018 do serviço de coleta, destinação e
disposição final de resíduos sólidos domiciliares;
II – Total da área construída tributável no município de Pratânia;
III – Valor de fixação do metro quadrado para cálculo do Valor de Referência;
IV – Peso do fator localidade;
V – Peso do fator frequência.

Art. 14º Esta Lei entra em vigor a partir da sua data de publicação.

Pratânia, XX de Janeiro de 2020.

DAVI PIRES BATISTA
Prefeito Municipal
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ANEXO
Tabela 27 – Custos para os serviços de coleta, destinação e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.
(Anexo – Minuta da Taxa de Resíduos).

CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2018 PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES
Tipo de serviço

Valores das despesas (R$/ano)
Prefeitura

Empresa Particular

Total

Coleta de resíduos domiciliares e públicos

336.017,13

0,00

336.017,13

Coleta de resíduos dos serviços de saúde

0,00

29.781,54

29.781,54

Varrição de logradouros públicos

143.678,62

21.398,00

165.076,62

Demais serviços

81.548,84

0,00

81.548,84

TOTAL

561.244,59

51.179,54

612.424,13

Tabela 28 – Total da área construída no município de Pratânia. (Anexo – Minuta da Taxa de Resíduos).

TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA
Total da Área Construída Tributável no
Município de Pratânia Referente aos Imóveis

XXX.XXX,XX

Residenciais (km²)

Tabela 29 – Peso do fator localidade para efeito de cálculo da taxa (Anexo – Minuta da Taxa de Resíduos)

PESO DO FATOR LOCALIDADE PARA EFEITO DE CÁLCULO DA TAXA
Bairro

Peso

Bairro Nome 1

1,00

...

...

Bairro Nome n

0,60
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Tabela 30 – Peso do fator frequência para efeito de cálculo da taxa (Anexo - Minuta da Taxa de Resíduos)

PESO DO FATOR FREQUÊNCIA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA TAXA
Frequência

Peso

3 vezes por semana

0,97

4 vezes por semana

1,03

6 vezes por semana

1,15

Tabela 31 – Faixas de geração de resíduos para o grande gerador

FAIXAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O GRANDE GERADOR
Faixa de geração (em quilogramas)

Valor anual atribuído (R$)

0 a 130,00

R$ XX,XX

130,01 >= 260,00

R$ XX,XX

260,01 >= 390,00

R$ XXX,XX

>390,01

R$ XXX,XX
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LEI MUNICIPAL Nº XXX, De XX de fevereiro de 2020

Institui a Política Municipal de Resíduos
Sólidos do município de Pratânia-SP e dá outras
providências.

DAVI PIRES BATISTA, Prefeito Municipal de Pratânia-SP, no uso das suas atribuições
que lhe confere a LEI, faz saber que a Câmara Municipal de Pratânia-SP, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, dispondo sobre
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e às infrações administrativas aplicáveis.

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e
as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos
sólidos.

Capítulo II
DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular
ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;
III - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a
disposição final;
IV - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua
constituição ou composição;
V - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes;
VI - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
VII - ecoponto de Resíduos da Construção Civil: são locais que recebem resíduos da
construção civil (conforme definido na Resolução CONAMA nº 307/2002) dos pequenos
geradores da comunidade (até 1m³) para garantir sua destinação adequada;
VIII - ecoponto de Resíduos Pneumáticos: são locais que recebem pneus usados
inservíveis dos pequenos geradores da comunidade (até 20m³) para garantir sua destinação
adequada;

IX - ecoponto de Resíduos sujeitos à Logística Reversa: são locais que recebem pilhas
e baterias usadas inservíveis da comunidade, resíduos eletroeletrônicos usados inservíveis
dos pequenos geradores (até 5 m³) e resíduos como lâmpadas e similares usados inservíveis
dos pequenos geradores da comunidade (até 1 m³) para garantir sua destinação adequada;
X - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;
XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica,
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento
sustentável;
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;
XII - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;
XIV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis,
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
XV - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou
se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgotos ou em corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;

XVI -resíduos sólidos agrícolas são provenientes de atividades agrossilvopastoris,
tais como embalagens de fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, restos de colheitas e
outros componentes assemelhados;
XVII - resíduos sólidos urbanos ou resíduos domiciliares podem ser definidos como
os resíduos domésticos, gerados em habitações, e, em estabelecimentos comerciais, que por
sua natureza e composição, tenham as mesmas características dos gerados em habitações,
composto, sobretudo, por resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos;
XVII - responsabilidade compartilhada: conjunto de atribuições individualizadas e
encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores
e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos
produtos, nos termos desta Lei;
XIX - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes.

TÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º A Política Municipal de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Município de Pratânia,
isoladamente ou em regime de cooperação com a União, Estados, Distrito Federal, outros

Municípios ou com o setor privado, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, inclusive sob o regime de consórcio
municipal.

Capítulo II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 4º São princípios da Política Municipal de Resíduos Sólidos:
I - a prevenção e a precaução;
II - a visão ampla quanto à gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
III - o desenvolvimento sustentável;
IV – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e
demais segmentos da sociedade;
V - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VI - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
VI - realização da educação ambiental de maneira continua;
VII - a classificação como agente ambiental de todos os catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis.

Art. 5º São objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos:
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e dos rejeitos;
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços;
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma
de minimizar impactos ambientais;
V - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matériasprimas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VI - gestão integrada de resíduos sólidos que englobe as empresas particulares, os
órgãos públicos e a comunidade pratiana;
VII -capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
VII - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis.
IX - Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial
voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos
sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;
X - Estimular a conscientização e a participação da comunidade nos programas de
manejo de resíduos sólidos, em especial na coleta seletiva e inibição de despejos irregulares.

Capítulo III
DOS INSTRUMENTOS

Art. 6º São instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos, entre outros:
I – o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS;
II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos;
IV - o incentivo, apoio, cooperação técnica e financeira à criação e ao
desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, incluindo política de remuneração por produtos reinseridos no
cenário industrial (ambiental);
V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
VI - a educação ambiental de maneira continua;
VII - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);
VIII - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de
resíduos sólidos urbanos;
IX - o Cadastro dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos;
X - os acordos setoriais;
XI – as sanções penais, civis e administrativas;
XII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta.

Capítulo IV
DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

Art. 7º O Sistema de Limpeza Urbana do município de Pratânia constitui-se pelo
conjunto integrado de ações do Poder Público, pelos usuários, pelos operadores, pelos bens
e processos que, de forma articulada, concorrem para a oferta à coletividade dos serviços de
limpeza urbana municipal.

Art. 8º Os serviços que integram o Sistema de Limpeza Urbana são:
I – a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares
e resíduos sólidos urbanos, excluídos aqueles passíveis de gerenciamento em regime privado
definidos nesta Lei;
II - a varrição de vias, túneis, sanitários, escadarias, passagens, vielas, praças,
mercados e demais logradouros públicos;
III - a desobstrução de bueiros, bocas-de-lobo, poços de visita, galerias pluviais e
correlatos;
IV - a implantação e operação de transbordo e transferência, bem como de unidades
de processamento, tratamento e destinação final, necessárias à execução dos serviços
previstos no inciso I;
V - a capina, a raspagem, realização de podas e a roçada, bem como o
acondicionamento e coleta dos resíduos provenientes dessas atividades, visando à
salubridade ambiental e a promoção da estética urbana do Município.

SEÇÃO I
DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO DE CONCESSÃO

Art. 9º A Concessão de serviços relativos à coleta, tratamento e destinação final de
resíduos deverá obedecer ao disposto no Art. 175º da Constituição da República do Brasil às
condições expostas nas Leis Federais nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, nº 8.987 de 13

de fevereiro de 1996, Lei n.] 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e Lei nº 12.305 de 02 de agosto
de 2010.

Art. 10º Serviços de responsabilidade privada não constituem serviços públicos,
incluindo o manejo de resíduos sólidos de responsabilidade de cada gerador.

Capítulo V
DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM REGIME PRIVADO

Art. 11º Os responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos em regime privado são:
I – Grandes geradores de resíduos sólidos;
II – Transportadores de resíduos sólidos;
III – Gerenciadores de resíduos sólidos;
IV – Responsáveis pelas áreas de destinação final.

Art. 12º São considerados os grandes geradores de resíduos sólidos do município:

I – os estabelecimentos públicos e privados, comerciais, de prestação de serviços e
industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos Classe
2 A, segundo a NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cuja
geração diária seja superior a XX l (XX litros) por dia;
II - condomínios de uso comercial ou misto, geradores de resíduos Classe 2 A, com
geração superior a XX 1 (XX litros) por dia.

Parágrafo único. O grande gerador é corresponsável pela coleta, transporte,
gerenciamento, tratamento, destinação final adequada dos resíduos sólidos e disposição final
dos rejeitos em aterro sanitário regularmente licenciado, bem como por danos decorrentes do
manejo inadequado dos resíduos ou rejeitos realizados pelas empresas prestadoras de serviço.

Capítulo VI
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 13º Como usuário dos serviços de limpeza urbana, o munícipe tem o dever de:
I - acondicionar corretamente os resíduos sólidos para a coleta, na forma desta lei e
da regulamentação;
II - respeitar as condições e horários de prestação do serviço estabelecidos na
regulamentação;
III - responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos sólidos que ultrapassem a massa ou volume dos serviços essenciais divisíveis, tais
como entulhos e grandes objetos conhecidos como resíduos volumosos, na forma desta lei e
da regulamentação;
IV - responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final de
animais mortos de sua propriedade, na forma desta lei e da regulamentação;
V - zelar pela preservação dos bens públicos relativos aos serviços de limpeza urbana
e aqueles voltados para o público em geral;
VI - contribuir ativamente para a minimização dos resíduos, por meio da
racionalização dos resíduos gerados, bem como à sua reutilização, reciclagem ou
recuperação;
VII – cooperar com a segregação de materiais recicláveis em atendimento às
condicionantes estabelecidas pela coleta seletiva municipal.

Art. 14º Os geradores de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde (RSS)
tais como farmácias, tatuarias, cabeleireiros, entre outros serviços geradores de resíduos
Classe 1 (ABNT NBR 10.004), devem:
I - acondicionar corretamente os resíduos sólidos de saúde para a coleta, na forma
desta lei e da regulamentação;
II - responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final desses
resíduos, na forma desta lei e da regulamentação;
III – certificar-se das conformidades perante as legislações ambientais específicas e
necessárias para o transporte próprio de RSS e de empresas contratadas;
IV - permissão, a qualquer tempo, para que os órgãos ambientais competentes
fiscalizem suas instalações, processos e procedimentos, fornecendo todas as informações
exigidas pelo órgão ou entidade municipal competente, referentes à natureza, ao tipo e às
características dos resíduos produzidos;

Art. 15º Os geradores de resíduos sólidos pneumáticos inservíveis tais como
borracharias, postos de combustíveis, entre outros serviços, devem:
I - responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final desses
resíduos, na forma desta lei e da regulamentação;
II – praticar a logística reversa dos pneus, encaminhando-os em destinações
adequadas para posterior recolhimento da empresa responsável pelo convênio, ReciclANIP.

Art. 16º São obrigações da empresa de reciclagem responsável pela coleta seletiva
do município, sem prejuízo de outras que vierem a ser estabelecidas por regulamentação:
I - exercer suas atividades em estrita observância às normas municipais, estaduais e
federais pertinentes;

II - coletar materiais recicláveis somente nos locais e horários previamente acordados
com a Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 17º A contratação de terceiros para execução de serviços de gerenciamento de
resíduos sólidos não isenta os grandes geradores da responsabilidade por danos provocados
pelo manejo inadequado de seus resíduos ou rejeitos.

Art. 18º Cabe ao Poder Público atuar, subsidiariamente, com o intuito de minimizar
ou cessar o dano, assim que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à
saúde pública relacionado ao gerenciamento inadequado de resíduos sólidos produzidos por
outros responsáveis.

Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano em questão devem ressarcir
integralmente o Poder Público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do
caput, sem prejuízo de eventuais sanções e demais medidas administrativas aplicáveis.

Art. 19º As infrações às disposições desta Lei ou das normas aplicáveis serão
apuradas pela Prefeitura ou Órgão Fiscalizador responsável e obrigam o infrator a sanções e
medidas administrativas, que podem ser:

I – advertência;
II – multa simples;

III – multa diária imposta à infração continuada, até que esta cesse;
IV – embargos e suspensão de atividade;
V – apreensão de bens e veículos.

§ 1º Considera-se infração administrativa toda e qualquer ação que viole as regras
jurídicas que influenciem na continuidade da prestação dos serviços, à saúde pública, o meio
ambiente os recursos hídricos e o patrimônio público ou de terceiros, sendo o infrator sujeito
às penalidades e medidas administrativas.

§ 2º As penalidades expressas nos incisos de I a III podem ser culminadas nas medidas
administrativas contidas nos incisos IV e V.

§ 3º Os valores das multas são duplicados em caso de reincidência de infração.

§ 4º Os servidores pertencentes ao órgão municipal competente, designados, por
Decreto Municipal, para as atividades de fiscalização dos serviços tratados nesta Lei, são
autoridades competentes para lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo.

Art. 20º Considera-se infrator toda e qualquer pessoa física ou jurídica que, na
condição de gerador, transportador, destinatário final ou responsável técnico, descumprir
qualquer das normas constantes desta Lei ou em seu regulamento.

Art. 21º A infração é imputável a quem lhe deu causa e a quem para com ela
concorreu.

Art. 22º As infrações são classificadas em:

I – gravíssimas;
II – graves;
III – medias;
IV – leves.

Art. 23º Na aplicação das sanções serão considerados, com vistas a sua
proporcionalidade:

I – a natureza e a gravidade da infração;
II - os danos dela resultantes ao Sistema Municipal de Limpeza Urbana, à saúde
pública, ao meio ambiente, aos usuários ou aos operadores;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; e
IV - os antecedentes do infrator, inclusive eventuais reincidências.

SEÇÃO I
DAS INFRAÇÕES CONTRA O SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 24º As infrações serão autuadas como gravíssimas, graves, médias e leves e serão
devidamente punidas conforme segue:

§ 1º São consideradas infrações gravíssimas punidas com pena de multa de R$
XXX,XX (XXXX reais) a R$ XXX,XXX (XXXX reais), sem prejuízo da cumulação com
outras sanções administrativas:
I - Descarregar ou despejar água servida, óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de
tinturaria, nata de cal ou de cimento, ou qualquer substância tóxica ou perigosa em vias e
logradouros públicos;
II - Realizar manejo inadequado de resíduos sólidos, de qualquer natureza ou volume,
de sua responsabilidade, incluindo-se os usuários:
a) Dispor resíduos provenientes de grandes geradores em locais próprios da coleta de
resíduos domiciliares, bem como em qualquer área pública, incluindo passeios e sistema
viário;
b) Dispor resíduos provenientes de pequenos geradores em locais impróprios, bem
como em qualquer área pública, incluindo passeios e sistema viário, e;
c) dar tratamento final inadequado ou incorreto aos resíduos sólidos.

§ 2º São consideradas infrações graves punidas com pena de multa de R$ XXX,XX
(XX reais) a R$ XXX,XX (XX reais), sem prejuízo da cumulação com outras sanções
administrativas:
I - Depositar ou lançar detritos, animais mortos, mobiliário usado, folhagens, material
de podas, terra, resíduos de limpeza de fossas ou poços absorventes, óleo, gordura, graxa,
tintas e quaisquer outros resíduos em área ou terreno livre, assim como ao longo ou no leito
de rios, canais, córregos, lagos e depressões, bueiros, valetas de escoamento, poços de visita
e outros pontos de sistema de águas pluviais;
II - Depositar resíduos de qualquer natureza (Resíduos Sólidos de Saúde, Resíduos
Domiciliares e Comerciais, Resíduos Pneumáticos, Resíduos Volumosos), em vias, passeios,
canteiros, jardins e áreas e logradouros públicos;

III - Abandonar veículos em vias públicas, por mais de XX (XX dias) consecutivos,
bem como aos materiais de construção civil e demolição depositados em vias públicas por
mais de XX (XX) dias consecutivos;
IV - Deixar de fornecer documentação necessária ao controle e à fiscalização da
atividade, e;
V - Prestar informação errônea ou omitir circunstância, objetivando se eximir do
cumprimento de obrigação descrita em lei ou em regulamento quando da elaboração do Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

§ 3º São consideradas infrações medias punidas com pena de multa de R$ XXX,XX
(XX reais) a R$ XXX,XX (XX reais), sem prejuízo da cumulação com outras sanções
administrativas:
I - Perturbar, prejudicar ou impedir a execução da varrição e de outros serviços de
limpeza pública;
II - Deixar, os executores de obras ou serviços em logradouros públicos, de manter
os locais de trabalho permanentemente limpos, nos termos:
a) Realizar a remoção de todo material remanescente, incluindo a varrição e a
lavagem do local que deverão ser providenciadas imediatamente após a conclusão das obras
ou dos serviços;
b) Os serviços de varrição e lavagem previstos neste artigo poderão ser executados
pelo Poder Público Municipal, quando não executados pelo responsável, mediante
pagamento do preço público a ser fixado pelo Poder Público Municipal;
c) Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final do material
remanescentes poderão ser executados pelo Poder Público Municipal, caso em que será
cobrado o dobro do valor correspondente, e;

d) Os valores cobrados nas hipóteses descritas no parágrafo anterior serão destinados
a custear o serviço de limpeza urbana de coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos sólidos domiciliares;
III - Produzir poeira ou borrifar líquidos que incomodem os vizinhos ou transeuntes
quando da construção, demolição, reforma, pintura ou limpeza das fachadas de edificações.

§ 3º São consideradas infrações leves punidas com pena de multa de R$ XXX,XX
(XX reais) a R$ XXX,XX (XX reais), sem prejuízo da cumulação com outras sanções
administrativas:
I - Riscar, pichar, escrever, borrar ou colar cartazes em árvores de logradouros
públicos, grades, parapeitos, viadutos, pontes, canais e túneis, postes de iluminação, placas
de trânsito, hidrantes, telefones públicos, caixas de correio, de alarme de incêndio e de coleta
de resíduos, guias de calçamento, passeios e revestimentos de logradouros públicos,
escadarias de edifícios públicos ou particulares, estátuas, monumentos, colunas, paredes,
muros, tapumes, edifícios públicos ou particulares, e outros equipamentos urbanos, e;
II - realizar triagem ou catação, no lixo, de qualquer objeto, material, resto ou sobra,
mesmo que de valor insignificante, seja qual for a sua origem, fora das condições e regras
constantes desta lei e da regulamentação pertinente.
Parágrafo único. Todas as infrações exemplificadas serão punidas nos termos acima
descritos, sem prejuízo de outras infrações que estejam em desacordo com esta Lei ou
ocasionadas por manejo inadequado de resíduos sólidos.

Art. 25º Independente da região do município, aquele que for flagrado cometendo
infrações relacionadas ao objeto desta lei, poderá ser denunciado por qualquer cidadão,
devendo este efetuá-la com o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos mínimos
para composição de provas:

I - fotos, filmagens ou qualquer outro meio de captação de imagens (câmeras, sistema
de vídeo de monitoramento e outros) que comprovem inequivocamente a infração cometida,
e;
II - identificação inequívoca do infrator ou do meio de transporte que foi utilizado
para transportar o resíduo.

§1º A denúncia deverá ser feita pelo meio disponibilizado pela Prefeitura Municipal
ou diretamente no mesmo.

§2º A Administração Pública garantirá o sigilo da identidade daquele que denunciar
o flagrante discorrido no caput deste artigo.

Art. 26º Independente do tipo de autuação das infrações, o valor arrecadado com as
multas aplicadas e demais sanções serão aplicados em fundos para o custeio do Sistema de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Pratânia.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 27º Todos os geradores, transportadores, usuários e órgãos públicos competentes
deverão se enquadrar nos dispositivos desta Lei, no prazo máximo de XX (XX) dias, a contar
da sua vigência.

Art. 28º Esta Lei entra em vigor a partir XX dias a contar a data de sua data de
publicação.

Pratânia, XX de fevereiro de 2020.

DAVI PIRES BATISTA
Prefeito Municipal

1. Considerações Iniciais
O documento aqui apresentado tem por fim prover a elaboração do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Pratânia/ SP, conforme o Processo
Administrativo nº 1067/2018 e Contrato nº 20/2019, firmado em 28/05/2019 entre a Empresa
AMPLAR Engenharia e Gestão Ambiental LTDA e a Prefeitura Municipal de Pratânia.
A destinação dos RSU feita de forma incorreta propicia a transmissão de uma série
de doenças, seja ela de forma direta ou indireta. De acordo com a (FUNASA – Fundação
Nacional de Saúde, 2013), a Transmissão Direta acontece através de bactérias, vírus,
protozoários e vermes quando estão presentes no lixo e sobrevivem por algum tempo,
transmitindo enfermidades para aqueles que manuseiam os dejetos urbanos. A Transmissão
Indireta tem um alcance maior de pessoas, uma vez que pode se dar pela contaminação do
ar, da água e do solo por vetores de doenças como os insetos. Como exemplo, tem-se o caso
da proliferação do mosquito Aedes Aegypti.
No que tange às exigências legais, tem-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 regulamentada pelo Decreto n 7.404 de 23 de dezembro
de 2010), há a exigência para que os municípios se adequem por meio de uma projeto técnicoadministrativo que é o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.
Ainda segundo a Lei 12.305 sancionada, têm-se alguns requisitos importantes
baseados em conceitos modernos de gestão de resíduos e novas ferramentas pertinentes à
legislação ambiental brasileira, de acordo com o Art. 7º desta Lei, tais como:
•

Não geração, redução, reutilização, reciclagem;

•

Tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente correta;

•

Ciclo de vida do Produto;

•

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

•

Logística reversa;
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•

Coleta seletiva;

•

Implementação de Associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis;

•

Articulação entre as esferas do Poder Público com o setor empresarial;

•

Sistema de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR);

•

Participação da sociedade na elaboração do PMGIRS e no que diz respeito às mudanças
necessárias em seus padrões de consumo, baseando-se nos termos do conceito de
responsabilidade compartilhada, de modo a diminuir o volume de resíduos e rejeitos
gerados, a analisar o ciclo de vida do produto.
Além dos aspectos mencionados, a PNRS estabelece a possibilidade de que o

PMGIRS tenha conteúdo simplificado para municípios de pequeno porte, com menos de
20.000 habitantes, sendo este dado apurado através do mais recente censo do IBGE.
2. Objetivo
O objetivo deste projeto é a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Pratânia-SP, que é confeccionado em
concordância com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02
de agosto de 2010) e da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei 12.300, de 16 de março
de 2006).
2.1. Objetivos Específicos
•

Realizar o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e
disposição final adotadas;

•

Verificar junto aos órgãos pertinentes, a situação legal da prestação de serviços se por
concessão, direta etc., incluindo os contratos existentes e arcabouço legal;
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•

Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos, observado o plano diretor e o zoneamento ambiental, se houver;

•

Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos
ambientais;

•

Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;

•

Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos;

•

Compatibilizar e integrar as ações do PMSB frente às demais políticas, planos, e
disciplinamentos do Município relacionados ao gerenciamento do espaço urbano;

•

Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, observadas
as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS) e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;

•

Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização,
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a cargo do poder
público;

•

Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e
operacionalização;

•

Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;

•

Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
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•

Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a
valorização dos resíduos sólidos;

•

Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a
Lei nº 11.445, de 2007;

•

Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada;

•

Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta
seletiva e na logística reversa, e de outras ações relativas à responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

•

Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e
dos sistemas de logística reversa;

•

Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;

•

Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

•

Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano
plurianual municipal.

•

Definir os parâmetros e quantificar as demandas futuras;

•

Avaliar a capacidade instalada do serviço e comparar com a demanda futura;

•

Desenvolver ações, programas e obras necessárias e quantificação dos investimentos;

•

Avaliar os custos operacionais do serviço e os respectivos benefícios;

•

Prever estratégicas, mecanismos e procedimentos para avaliação das metas e ações;
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•

Desenvolver Plano de Ações para Emergências e Contingências, bem como mecanismos
e procedimentos capazes de conduzir a uma avaliação sistemática da eficiência e eficácia
das ações programadas – monitoramento;

•

Definir um marco regulatório dos serviços, com diretrizes de planejamento, regulação e
fiscalização;

•

Implementar rotina operacional baseada na coleta, armazenamento e disponibilização de
informações geoespaciais, dentro das Diretrizes do Sistema de Informações Municipais
(SIM) e de seu banco de dados (GEODATABASE) inseridos nos Sistemas de
Informações Geográficas (SIG);

•

Sugerir aos agentes municipais responsáveis a adoção de mecanismos adequados ao
planejamento, implantação, monitoramento, operação, recuperação, manutenção
preventiva, melhoria e atualização dos sistemas integrantes dos serviços públicos de
resíduos sólidos, tornando-se instrumento de gestão pública, enquanto subsídio ao
processo decisório;

•

Desenvolver ações de capacitação, mobilização e comunicação junto às comunidades
envolvida.

3. Metodologia
A elaboração deste Plano de Gestão de Resíduos Sólidos ocorreu de acordo com as
diretrizes determinadas pelas legislações vigentes e seguindo as orientações de documentos
publicados pelo Ministério do Meio Ambiente.
A metodologia aplicada, primeiramente, foi a elaboração do diagnóstico da situação
atual dos resíduos sólidos e a caracterização do município de Pratânia, em âmbitos
socioeconômicos, ambientais e estruturais. Após isso, realizou-se a verificação das principais
adversidades ambientais e operacionais encontradas no sistema de gestão de resíduos sólidos
municipal para posterior elaboração do prognóstico por meio da sugestão de programas,
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diretrizes, metas e investimentos necessários para mitigar os contratempos encontrados.
Para a síntese do diagnóstico e do prognóstico dos serviços pertinentes à gestão
adequada dos resíduos sólidos, elencou-se diversos dados através de consultas à Prefeitura
Municipal de Pratânia. Além disso, consultou-se diversos sistemas e banco de dados
disponibilizados em meios eletrônicos, além de instituições de pesquisas que foram
mencionadas ao longo deste estudo.
4. Panorama Legal
O Brasil detém legislações específicas (normas técnicas, resoluções, leis e decretos)
para regulamentação direta ou indireta da limpeza urbana. A Lei nº 12.305/2010 já
mencionada anteriormente instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos que dispõe sobre
os princípios, objetivos, instrumentos e ferramentas, além de diretrizes relacionadas à gestão
integrada de resíduos sólidos no território nacional.
As tabelas dispostas abaixo relacionam as principais normas técnicas, leis, decretos e
resoluções, vigentes, de esfera federal, estadual e municipal referentes à resíduos sólidos.

Tabela 1 – Normas técnicas da ABNT
Norma

ABNT NBR 16699-1:2018

ABNT NBR 16699-2:2018

Descrição
Implementos rodoviários - Veículos coletores compactadores de
resíduos sólidos e seus dispositivos de elevação de contentores.
Implementos rodoviários - Veículos coletores compactadores de
resíduos sólidos e seus dispositivos de elevação de contentores.
Contentores metálicos 0,8 m3 a 1,6 m3 para coleta de resíduos sólidos

ABNT NBR 13334:2017

por coletores-compactadores de carregamento traseiro - Requisitos para
fabricação e utilização.
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Norma

Descrição

ABNT NBR 14599:2014

Implementos rodoviários - Requisitos de segurança para coletores-

Errata 1:2015

ABNT NBR 16434:2015

compactadores de resíduos sólidos.
Amostragem de resíduos sólidos, solos e sedimentos - Análise de
compostos orgânicos voláteis (COV) - Procedimento.
Contentor móvel de plástico.

ABNT NBR 15911-2:2010

Parte 2: Contentor de duas rodas, com capacidade de 120 L, 240 L e 360

Errata 1:2011

L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.
Contentor móvel de plástico.

ABNT NBR 15911-3:2010

Parte 3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L e 1

Errata 1:2011

000 L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.

ABNT NBR 14879:2011

ABNT NBR 15911-2:2010
Versao Corrigida:2011

Implementos rodoviários — Coletor-compactador de resíduos sólidos
— Definição do volume.
Contentor móvel de plástico.
Parte 2: Contentor de duas rodas, com capacidade de 120 L, 240 L e 360
L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.

ABNT NBR 15911-3:2010
Versão Corrigida:2011

Contentor móvel de plástico.
Parte 3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L e 1
000 L, destinado à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde
(RSS) por coletor compactador.

ABNT NBR 13332:2010

Implementos rodoviários — Coletor-compactador de resíduos sólidos e
seus principais componentes — Terminologia.
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Norma

Descrição
Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte –

ABNT NBR 15849:2010

Diretrizes para

localização,

projeto,

implantação, operação

e

encerramento.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil ABNT NBR 15116:2004

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural
- Requisitos.

ABNT NBR 15113:2004

ABNT NBR 15114:2004

ABNT NBR 15115:2004

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros Diretrizes para projeto, implantação e operação.
Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes
para projeto, implantação e operação.
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução
de camadas de pavimentação - Procedimentos.

ABNT NBR 10004:2004

Resíduos sólidos - Classificação.

ABNT NBR 10006:2004

Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos.

ABNT NBR 10007:2004

Amostragem de resíduos sólidos.

ABNT NBR 8843:2004

Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos.

ABNT NBR 8419:1992

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos

Errata 1:1996
ABNT NBR 13463:1995

ABNT NBR 12980:1993

ABNT NBR 12235:1992

urbanos - Procedimento.
Coleta de resíduos sólidos.
Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos Terminologia.
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento.
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Norma

Descrição

ABNT NBR 8419:1992

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos

Versão Corrigida: 1996

urbanos - Procedimento.

ABNT NBR 11175:1990

Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de desempenho Implementos Rodoviários - Contentores fixos para resíduos.

ABNT NBR 16701-3:2018
Parte 3: Requisitos de segurança e higiene.

ABNT NBR 13896:1997

ABNT NBR 10157:1987

ABNT NBR 12808:2016

ABNT NBR 16182:2013

ABNT NBR 12807:2013

ABNT NBR 13230:2008

ABNT NBR 15112:2004

Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação
e operação.
Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, construção e
operação - Procedimento.
Resíduos de serviços de saúde — Classificação.
Embalagem e acondicionamento — Simbologia de orientação de
descarte seletivo e de identificação de materiais.
Resíduos de serviços de saúde - Terminologia.
Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e
simbologia.
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo
e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação.
Fonte: Catálogo de normas ABNT
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Tabela 2 – Legislação federal
Legislação

Descrição
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a

Lei nº 12.305 de 02/08/2010

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências.
Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de

Decreto nº 9.177 de 23/10/2017

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de
23 de dezembro de 2010 e dá outras providências.
Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a

Decreto nº 9.373 de 11/05/2018

destinação e a disposição final ambientalmente adequadas
de bens móveis no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
Regulamenta a lei nº lei 12.305, de 2 de agosto de 2010,
que institui a política nacional de resíduos sólidos, cria o

Decreto nº 7.404 de 23/12/2010

comitê interministerial da política nacional de resíduos
sólidos e o comitê orientador para a implantação dos
sistemas de logística reversa, e dá outras providências.
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979,

Lei nº 11.445 de 05/01/2007

8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

Fonte: Portal da legislação (Senado Federal)
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Tabela 3 – Legislação estadual
Legislação

Decreto nº 64.132, de 11/03/2019

Descrição
Dispõe sobre a organização da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente e dá providências correlatas.
Institui, sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente,

Decreto nº 57.817, de 28/02/2012

o Programa estadual de implementação de projetos de
resíduos sólidos e dá providências correlatas.
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de

Decreto nº 55.565, de 15/03/2010

saneamento básico relativos à limpeza urbana e ao manejo
de resíduos sólidos urbanos no Estado de São Paulo e dá
providências correlatas.
Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 2006, que

Decreto nº 54.645, de 05/08/2009

institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o
inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de
1976,aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 1976.
Obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo

Lei nº 12.528, de 02/01/2007

em -shopping centers- e outros estabelecimentos que
especifica, do Estado de São Paulo.

Lei nº 12.300, de 16/03/2006

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
princípios e diretrizes.
Dispõe sobre a apresentação, pelo Poder Executivo, de um

Lei nº 11.387, de 27/05/2003

Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Estado de São
Paulo e dá providências correlatas.
Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente

Lei nº 10.888, de 20/09/2001

perigosos do resíduo urbano que contenham metais pesados
e dá outras providências.
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Legislação

Descrição
Autoriza o Secretário do Meio Ambiente a celebrar

Decreto nº 45.001, de 27/06/2000

convênios com Municípios Paulistas, relacionados no
Anexo I deste decreto, visando à implantação de aterros
sanitários em valas para resíduos sólidos.
Autoriza a Secretaria do Meio Ambiente a, representando o

Decreto nº 44.760, de 13/03/2000

Estado, celebrar convênios com Municípios Paulistas,
integrantes do Vale do Ribeira, visando à implantação de
aterros sanitários em valas para resíduos sólidos.
Veda a instalação de depósito de lixo, usinas de

Lei nº 4.435, de 05/12/1984

beneficiamento de resíduos sólidos e aterros sanitários em
área que especifica.

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Tabela 4 – Legislação municipal
Legislação municipal

Lei n 46 de 20/03/2006

Descrição
Altera a Lei n. 44 que dispõe sobre a reorganização da
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal
Acrescenta 1 vaga no cargo de provimento efetivo de

Lei n. 50 de 06/11/2007

coletor constante de lixo constante do quadro A do Anexo
I da Lei n.46

Lei n. 60 de 15/10/2009

“Dispõe sobre a criação de cargo no quadro de pessoas da
administração pública municipal”.
“Dispõe sobre a criação do Departamento de Meio

Lei n. 59 de 17/09/2009

Ambiente do município de Pratânia/SP, alterando a Lei
Complementar número 44, de 24 de maio de 2005, e
dando outras providências”
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Legislação municipal

Lei n. 74 de 03/03/2011

Descrição
“Dispõe sobre a criação de cargos no quadro de pessoal
do poder executivo: 5 vagas coletor de lixo”
"Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a

Lei n. 32 de 27/08/1998

UNESP para procedimentos de Incineração do Lixo
Hospitalar"

Lei Nº 380 de 27/05/2009

Lei N. 35 de 19/09/2013

Lei Nº 32 de 22/08/2013

Lei Nº 38 de 19/09/2013

“Dispõe sobre a criação do conselho municipal de meio
ambiente e dá outras providências.”
Disciplina o gerenciamento dos resíduos da construção
civil no município de Pratânia.
Autoriza a instituição do Fundo Municipal do Meio
Ambiente e dá providências.
Autoriza o poder executivo municipal a criar o projeto
"Reciclar".
Dispõe sobre a Política Municipal de Educação

Lei Nº 26 de 07/08/2013

Ambiental em conformidade com o art. 225, inc. VI da
Constituição Federal e da Lei Federal nº 9.795/1999.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa

Lei Nº 25 de 24/06/2013

do Meio Ambiente no Município de Pratânia e dá outras
providências.

Lei Nº 560 de 04/02/2014

Dispõe sobre a utilização de caçambas estáticas coletoras
de entulho.
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o

Lei. Nº 152 de 04/07/2002

FECOP-Fundo Estadual de Prevenção e Controle de
Poluição e dá providências.
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Legislação municipal

Descrição
Capítulo IV. Do Meio Ambiente. Art. 156 -Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade

Lei Orgânica do Município de Pratânia

de vida, impondo-se ao Poder
Público e à comunidade o dever de defendê-lo e preserválo, para as presentes e futuras gerações.
Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº

Lei Nº 632 de 25/02/2016

613/2015 que dispõe sobre as áreas de expansão urbana
no Município de Pratânia/SP e dá providências.

Fonte: Câmara Municipal de Pratânia-SP

5. Caracterização do Município
5.1. História do Município
O município de Pratânia-SP tem seu histórico intrínseco ao local de confluência entre
os rios Claro e Jacu. Seu nome está relacionado à presença de rochas de galena, conhecida
popularmente como prata e que, em épocas de cheias, eram encontradas no leito do rio Jacu.
Por isso, este rio ficou conhecido na época como rio da Prata e a comunidade entorno como
Vila da Prata (Prefeitura de Pratânia, 2017). A denominação como “Pratânia” só ocorreu de
fato em 1944 por meio do decreto estadual nº 14334/2011 (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE).
Os primeiros serviços de arruamento e as primeiras duas casas de alvenaria do distrito
foram feitas pelo capitão João Batista e pelo Capitão Fermiano Vieira.
Antes da emancipação de Pratânia que somente ocorreu em 22 de março de 1997, sua
história é atrelada ao município de Botucatu-SP. A atual autonomia político-administrativa
foi conquistada por fatores diversos, tais como: presença de tropeiros, produção cafeeira e a
chegada da Estrada de Ferro Sorocabana (IBGE, 2017).
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5.2. Geografia e situação
O município encontra-se localizado na região central do estado de São Paulo, a uma
latitude 22º48’30” Sul e a uma longitude 48º39’58” Oeste e a uma altitude média de 685
metros. Possui uma área de 175,10 km² (IBGE, 2017; Prefeitura de Pratânia, 2017). Está
inserido na mesoregião de Bauru, distando cerca de 270 km da capital. E faz fronteira ao
Norte com São Manuel e Areiópolis; ao Sul com Lobo; ao Leste com Botucatu; e a oeste,
com Iaras, conforme Figura 1 e Figura 2 elaboradas por meio da base de dados
disponibilizada pelo IBGE.

Figura 1 - Localização do município em sua mesoregião e Estado de São Paulo
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Figura 2 - Cidades confrontantes ao município de Pratânia-SP

O acesso a Pratânia-SP acontece pelas principais rodovias do estado como a Rodovia
João Mellão (SP-255), Rodovia Marechal Rondon e Rodovia Castelo Branco. A cidade de
Pratânia faz limites com os municípios de São Manuel, Botucatu e Lençóis Paulista e está a
270 Km de São Paulo-SP.
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Figura 3 – Principal rota até Pratânia partindo de São Paulo

5.3. Dados Climatológicos e Pluviométricos
O clima, segundo o Sistema Internacional de Köppen, é considerado como tipo Cwa
e é classificado como mesotérmico (subtropical e temperado).
De acordo com o IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais), a temperatura
média anual é de 21,0 ºC e a precipitação média anual possui o valor de 1361 mm.
Uma vez que não foram encontrados dados de intensidade de chuvas para Pratânia,
utilizou-se a estação D5-047 localizada em São Manuel-SP cuja latitude é 22º 44’ 12” e
longitude é 28º 44’ 12” e que se encontra há uma distância aproximada de 16 km do
município em questão. Estes dados constituem uma série histórica de 30 anos de dados e
estão disponíveis no endereço eletrônico do Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo: http://www.hidrologia.daee.sp.gov.br/ e seguem ilustrados na tabela e
gráfico a seguir.
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Tabela 5 - Série de precipitações no município de Pratânia (1989 até 2019)
Chuva Mensal (mm) - Série 1989 à 2019
Ano

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1999

393,5

200,9

129

82

61,1

101,6

10,6

0

67,1

49,9

52,8

156,5

2000

176,4

277,9

163,2

18,7

10,8

7,7

78,4

66,2

82,7

29,5

227,1

258,5

2001

256,5

149,5

135,1

19,1

82,7

70,8

33,9

76,9

89,1

136,3

245,4

230,2

2002

287,6

206,9

123,9

46,9

117,2

1,9

31,0

120,6

40,6

40,9

185,9

194,1

2003

259

115,3

284,8

134,7

55,3

20,7

24,3

30,4

14

168,7

167,8

242

2004

327,2

202

103

114,7

133,8

44,1

84,1

0,3

0,4

153

99,8

194,6

2005

288,4

43,5

155,2

40,7

127,2

61,6

11,0

41,1

55,2

197

81

226,9

2006

161,9

321,3

240,7

97,3

10,2

19,7

13,0

12,4

90,8

166

138,2

156,9

2007

638,1

129

70,4

33,3

56,7

38,3

216,1

0

7,2

78,6

288,1

237,4

2008

175,2

58,7

128,3

169,5

105,1

63,6

0

63,8

54,5

181

38,7

186,2

2009

279,1

183,8

126,2

56,4

42,4

45,7

110,4

99,4

161

108,4

175,1

232,2

2010

440,9

90,3

192,6

102,7

38,7

37,1

64,5

0

49,1

85,1

72,6

252,3

2011

402,7

197,3

185

112,5

15,3

54,3

17,2

19

14,2

247,4

109,9

121,5
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Chuva Mensal (mm) - Série 1989 à 2019
Ano

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2012

380,8

208,1

129,4

142,3

-

235,6

26,3

0

15,9

106,6

95,4

261,8

2013

429,8

208,3

183,7

144

108

105,7

54,6

0,5

57,9

-

95

91,1

2014

209

134,6

146,3

87,7

81,7

0,5

24,6

16,5

100,5

36

173,9

279

2015

229,8

194,3

116,8

26,5

100,1

0,9

115,4

27,5

175,6

55,2

229,8

218

2016

324,6

343,4

142,9

33

173,2

121,5

7,5

67,7

28,3

184

203,3

213,1

2017

-

-

134,7

176,1

172,2

-

0

86,3

22

132,5

176,5

148,1

2018

188,3

54,3

-

15,3

15,1

23,4

7,2

124,5

62,1

267

151,8

-

2019

110,3

-

164,9

108,3

-

-

-

-

-

-

-

-
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Figura 4 - Série histórica de chuvas (1989 até 2019). Fonte: Departamento de Águas e Energia
Elétrica de São Paulo

5.4. Hidrografia
Segundo os dados encontrados em meio eletrônico do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SigRH), a Unidade de
Gerenciamento Hídrico do Estado de São Paulo na qual o município de Pratânia-SP se
encontra é a URGHI 17 (Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema), caracterizada por ter
uma área de drenagem de 16.763 km².
A bacia do Médio Paranapanema está subdividida em nove unidades hidrográficas,
sendo elas: Pardo, Turvo, Novo, Pari, Capivara e as quatro unidades tributárias de até III
ordem do rio Paranapanema. Esta divisão das ordens dos cursos d’água foi elaborada por
critérios introduzidos por Strahler (1957) e Christofolleti (1998).
O mapa abaixo representa os principais rios que percorrem a extensão do município.
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Figura 5 - Principais Rios que percorrem Pratânia/SP. Fonte: CETESB/Base cartográfica DAEE

5.5. Solos, Geologia e Geomorfologia
CAMPOS et al. (2010) citaram Oliveira et al. (1999) que caracterizavam o solo do
município como solos compostos por LV6 (Latossolos vermelhos Eutroférricos e
Distroférricos + Nitossolos vermelhos Eutroférricos); LV56 (Latossolos vermelhos
Eutroférricos e Distroférricos + Nitossolos vermelhos Eutroférricos); LVA52 (Latossolos
vermelho amarelos Distróficos + Latossolos vermelhos Distróficos + Argissolos vermelhoamarelos Distróficos); e LVA56 (Latossolos vermelho-amarelos Distróficos + Latossolos
vermelhos + Cambissolos Háplicos Tb + Cambissolos Háplicos Latossólicos).
De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) da
EMBRAPA de 2018, que é um sistema cuja finalidade é classificar os solos existentes no
Brasil, as classes de solo que são caracterizados na região de Pratânia são:
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● Latosssolos: Solos constituídos por materiais minerais com horizonte B
latossólico cuja camada superior é precedida por qualquer tipo de horizonte A dentro
de uma faixa de 200 cm a partir da superfície do solo ou dentro de uma faixa de 300 cm
caso o horizonte A apresente mais que 150 cm de espessura.
● Nitossolos: Solos constituídos essencialmente por materiais minerais, com
350 g/kg ou mais de argila, inclusive no horizonte A. O horizonte B nítrico desta classe
está abaixo do horizonte A.
● Argissolos: Solos constituídos por materiais minerais que apresentam
horizonte B textural abaixo do horizonte A ou E, com presença de argila de baixa
atividade ou atividade alta quando conjugada com saturação por bases baixa ou de
caráter alumínico.
● Cambissolos: Solos constituídos por materiais minerais com horizonte B
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial excetuando o hístico com
40 cm ou mais de espessura ou horizonte A chernozêmico quando o B incipiente
apresentar argila de atividade alta cuja saturação por bases é alta.
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Figura 6 - Caracterização pedológica. Fonte: IBGE

A geologia da região abrange as Formações Candói, Marília e Formação Vale do Rio
do Peixe, além da presença de Terraços Holocênicos. Suas principais características estão
explicadas abaixo.
●

Formação Candói: De acordo com a Mineropar (Serviço Geológico do

Paraná), essa Formação Geológica abrange uma sequência de derrames tabulares
espessos de basalto cinza, possuindo zona vesicular de topo descontínua e muitas
vezes ausente, disjunção colunar e entablamento sigmoidal bem estabelecido. Sua
constituição baseia-se em basaltos mais aptos à produção de brita e insumos para
recuperação de solos agrícolas (quartzo, calcedônia, ágata, zeólita).
●

Formação

Marília:

Constituída

desde

arenitos

grosseiros

a

conglomeráticos, apresenta teor de matiz variável, seleção pobre, são ricos em
feldspatos, minerais pesados e minerais instáveis. Quanto a ocorrência, ocorre em
bancos de espessura média, de 1 a 2 metros, maciços ou com acabamento incipiente,
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subparalelo e descontínuo, raramente apresentam estratificação cruzada, com seixos
concentrados em estratos cruzados (MENDONÇA, José Luiz et al, 1980).
●

Formação Vale do Rio do Peixe: Segundo (Luiz Alberto Fernandes e

Armando Márcio Coimbra, 2000), essa Formação é constituída por estratos de
espessura submétrica, com arenitos fino a muito finos, intercalados com lamitos
arenosos ou siltitos, de contatos poucos ou não-erosivos.
●

Terraços

Holocêntricos:

A

área

abrangente

pelos

Terraços

Holocêntricos no município de Pratânia é pequena. Esses Terraços caracterizam-se
por apresentarem sedimentos aluviais, cujos constituintes mostram características
típicas de depósitos de planície fluvial de uma fase anterior a atual. Apresentam
cascalhos lenticulares de fundo de canal, areias quartzosas inconsolidadas, siltes e
argilas de transbordamento (ICMBio, 2014).

Figura 7 - Caracterização geológica. Fonte: IBGE
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Em aquiescência ao IPT (1981), Pratânia encontra-se situada em duas províncias
geomorfológicas: Cuestas Basálticas e Planalto Ocidental como representado pela Figura 8.

Figura 8 - Caracterização geomorfológica de Pratânia-SP. Fonte: IBGE

De acordo com o trabalho de Almeida (1964) citado por Déborah de Oliveira (2011),
Cuestas Basálticas é uma faixa montanhosa que dissocia a o Planalto Ocidental da Depressão
Periférica Paulista. Constituem de derrames basálticas com mergulho regional das camadas
para sentido noroeste. Entre esses derrames de basalto, encontram-se sedimentos eólicos com
espessura da ordem de dezenas de metros. E a presença dessas intercalações areníticas
alternados com os derrames origina degraus em suas vertentes.
A província Planalto Ocidental apresenta relevo subordinado à estrutura regional,
apresentando camadas sub-horizontais com suave caimento para oeste. Constitui-se de um
relevo com cotas aproximadas a 500 metros nos limites orientais, atingindo na foz do rio
Paranapanema o equivalente a 247 metros. Caracteriza-se por apresentar embasamento
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essencialmente formados por rochas do Grupo Bauru, em sua grande maioria por arenitos
que, às vezes, possuem cimento carbonático e/ou silicoso.
5.6. Cobertura Vegetal
Em conformidade com a pesquisa de Ishara (2010), Pratânia pertence à bacia do
Médio Paranapanema como explicado anteriormente e possui áreas de Cerrado. Neste
fragmento, foram encontradas 120 espécies de 38 famílias em um levantamento florístico
elaborado entre janeiro e outubro de 2018, na área de Cerrado sensu stricto. Ainda restam
áreas de vegetação nativa sem informação disponível sobre a flora e diversos aspectos
ecológicos.
O Cerrado sensu stricto caracteriza-se pela presença de árvores de porte baixo,
inclinadas, tortuosas, possuindo ramificações retorcidas e irregulares e geralmente
apresentam evidências de queimadas.

Figura 9 - Biomas e formações vegetais em Pratânia-SP. Fonte IBGE
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6. Caracterização da população
Utilizando a Fundação SEADE como fonte de dados, obteve-se que a população em
2018 é de 5.040 habitantes. Enquanto a população total do Estado de São Paulo em 2018 é
de 43.993.159 habitantes. Tais informações mais recentes foram obtidas pelo portal
eletrônico http://www.imp.seade.gov.br/ e encontram-se para fins de comparação
explicitadas no gráfico abaixo.

Figura 10 - Comparação entre populações de Pratânia e do Estado de SP

Seguro de que a população municipal é de 5.040 habitantes numa área de 175,10 km²,
a densidade demográfica é de 28,80 hab/km². Através dos valores de populações
mencionados anteriormente para o Estado de São Paulo e para a mesoregião de Bauru, temse a estimativa das densidades populacionais. O gráfico representativo a seguir demonstra os
dados de densidade demográfica.
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Figura 11 - Variação de densidade populacional em esferas estadual, regional e municipal

Abaixo, a Tabela 6 apresenta dados disponibilizados pela Fundação SEADE (2018)
que caracterizam a população do município de Pratânia, da região político-administrativa e
do Estado de São Paulo.

Tabela 6 – Indicadores de População
Ano

Município

Região PolíticoAdministrativa

Estado de São
Paulo

Área (km)

2018

175,10

2.1529,36

248.219,63

População Total (hab)

2018

5.040

2.486.095

43.993.159

Taxa Geométrica de Crescimento
(a.a %)

2019

1,92

1,19

0,87

Grau de Urbanização (em %)

2019

80,99

89,99

96,47

Envelhecimento da População (%)

2019

59,06

75,52

78,13

População Feminina

2018

2.445

1.252.736

22.583.800

População Masculina

2018

2.595

1.233.359

21.409.359

População Urbana

2018

4055

2.234.486

42.419.766

População Rural

2018

985

251.609

1.573.393

Indicadores

Fonte: Fundação SEADE, 2019
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Pôde-se observar pela tabela supracitada que a taxa de crescimento geométrica
municipal é bem superior quando comparada às taxas regionais administrativas e estaduais.
Apesar do município apresentar uma população pequena, pode-se inferir que ele tende a um
crescimento populacional atrelado a uma consequente expansão urbana e aumento da geração
de resíduos sólidos urbanos.
6.1. Estimativas de projeto
6.1.1. Projeções populacionais
O estudo populacional presente neste relatório foi elaborado com base nos censos,
contagens e estimativas fornecidas pela Fundação SEADE, usando o método de projeção
geométrica para previsão da população futura para 35 anos.
De acordo com os dados do Censo (SEADE) do ano de 2000, o município de Pratânia
– SP tinha uma população residente de 3.941 habitantes, dos quais 1.227 moravam na zona
rural (31,14%) e 2.714 moravam na zona urbana (68,86%). Comparando-se com o Censo da
Fundação SEADE do ano de 2010, a população residente cresceu em 1,17%, ou seja, a
população residente do último censo era de 4.593 habitantes, dos quais 1.113 moravam na
zona rural (24,24%) e 3.480 moravam na zona urbana (75,76%). Na Tabela 7 e na Figura 12
- Projeções populacionais para Pratânia é mostrada projeção da população residente total, de
2019 a 2055. A projeção foi feita com base nos Censos de 2000 e 2010, cujos valores de
população urbana e rural foram citados.
Tabela 7 – Estimativa populacional – 2019 até 2055

PROJEÇÃO POPULACIONAL (2019/2055)
Município: Pratânia/ SP
Ano

População (hab.)
Urbana

Rural

Total

2019

4252

1019

5272

2020

4343

1010

5353

2021

4436

1000

5435
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PROJEÇÃO POPULACIONAL (2019/2055)
2022

4529

990

5519

2023

4624

980

5604

2024

4720

971

5691

2025

4817

962

5779

2026

4916

952

5868

2027

5015

943

5958

2028

5116

934

6050

2029

5219

925

6144

2030

5323

916

6238

2031

5428

907

6335

2032

5534

898

6432

2033

5642

889

6532

2034

5752

881

6632

2035

5863

872

6735

2036

5975

864

6839

2037

6089

855

6944

2038

6204

847

7051

2039

6321

839

7160

2040

6440

831

7271

2041

6560

823

7383

2042

6682

815

7497

2043

6806

807

7612

2044

6931

799

7730

2045

7058

791

7849

2046

7187

783

7970

2047

7317

776

8093

2048

7449

768

8218

2049

7584

761

8345

2050

7720

754

8473

2051

7858

746

8604

2052

7998

739

8737

2053

8140

732

8872
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PROJEÇÃO POPULACIONAL (2019/2055)
2054

8284

725

9009

2055

8430

718

9147

Projeções Populacionais (2019-2055)
2060
2050
População [hab]

Ano

2040
2030
2020
2010
2000

Figura 12 - Projeções populacionais para Pratânia

Através de imagens obtidas do software Google Earth Pro e de técnicas de
geoprocessamento, obteve-se os mapas ilustrativos dos locais onde ocorreu expansão urbana
devido ao aumento populacional no bairro rural Pratinha e no distrito-sede de Pratânia, entre
os anos de 2010 a 2019.
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Figura 13 - Expansão urbana do Bairro Pratinha

Figura 14 - Expansão urbana do município de Pratânia-SP

6.1.2. Projeções de geração de resíduos sólidos
Sabendo que a população de Pratânia em 2018 é estimada em 5.040 habitantes pelos
dados obtidos na Fundação SEADE, e utilizando-se da informação de que o município gera
2,76 ton/dia segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos de 2018 elaborado pela
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CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), calcula-se a geração per capita
de resíduos sólidos, cujo valor é 0,55 kg/hab/dia. A partir deste valor, foi possível estimar a
projeção anual da geração de resíduos sólidos no horizonte de 35 anos do PMGIRS.
Cabe ressaltar que existe no município de Pratânia uma população flutuante em
épocas de colheita de culturas agrícolas, principalmente o café. Este fato implica no aumento
da produção de resíduos sólidos nesses determinados meses do ano.

Tabela 8 – Estimativa de geração de RS – 2019 até 2055

Ano

População
Total (hab)

Geração per capita de
resíduos sólidos
(kg/hab/dia)

Geração diária de
resíduos sólidos
(ton/dia)

Geração anual de
resíduos sólidos
(ton/ano)

2019

5272

0,55

2,9

1058

2020

5353

0,55

2,9

1058

2021

5435

0,55

2,9

1075

2022

5519

0,55

3,0

1091

2023

5604

0,55

3,0

1108

2024

5691

0,55

3,1

1125

2025

5779

0,55

3,1

1142

2026

5868

0,55

3,2

1160

2027

5958

0,55

3,2

1178

2028

6050

0,55

3,3

1196

2029

6144

0,55

3,3

1215

2030

6238

0,55

3,4

1233

2031

6335

0,55

3,4

1252

2032

6432

0,55

3,5

1272

2033

6532

0,55

3,5

1291

2034

6632

0,55

3,6

1311

2035

6735

0,55

3,6

1331

2036

6839

0,55

3,7

1352

2037

6944

0,55

3,8

1373
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Ano

População
Total (hab)

Geração per capita de
resíduos sólidos
(kg/hab/dia)

Geração diária de
resíduos sólidos
(ton/dia)

Geração anual de
resíduos sólidos
(ton/ano)

2038

7051

0,55

3,8

1394

2039

7160

0,55

3,9

1415

2040

7271

0,55

3,9

1437

2041

7383

0,55

4,0

1460

2042

7497

0,55

4,1

1482

2043

7612

0,55

4,1

1505

2044

7730

0,55

4,2

1528

2045

7849

0,55

4,3

1552

2046

7970

0,55

4,3

1576

2047

8093

0,55

4,4

1600

2048

8218

0,55

4,5

1625

2049

8345

0,55

4,5

1650

2050

8473

0,55

4,6

1675

2051

8604

0,55

4,7

1701

2052

8737

0,55

4,7

1727

2053

8872

0,55

4,8

1754

2054

9009

0,55

4,9

1781

2055

9147

0,55

5,0

1809

6.2. Dados Socioeconômicos
Conforme dados cedidos pela Fundação SEADE a respeito de indicadores de
emprego e rentabilidade e economia do município de Pratânia, de sua região administrativa
e do Estado de São Paulo foi possível elaborar as Tabela 9 e Tabela 10 que ilustram a situação
na qual o município do presente Projeto se encontra.

34

Tabela 9 - Indicadores de Emprego e Rentabilidade de 2011
Indicadores

Pratânia
- SP

Região
Administrativa

Estado de
São Paulo

Participação dos Empregos Formais da Agricultura,
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura no Total
de Empregos Formais (Em %)

50,73

5,85

2,51

Participação dos Empregos Formais da Construção no
Total de Empregos Formais (Em %)

0,17

3,23

4,04

Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total
de Empregos Formais (Em %)

11,04

27,83

17,72

Participação dos Empregos Formais do Comércio
Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de
Veículos Automotores e Motocicletas no Total de
Empregos Formais (Em %)

11,99

21,36

20,21

Participação dos Empregos Formais dos Serviços no Total
de Empregos Formais (Em %)

26,06

41,73

55,52

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Agricultura,
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura (Em
reais correntes)

2175,01

1740,36

2006,99

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria
(Em reais correntes)

1812,99

3378,3

3796,28

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Construção
(Em reais correntes)

1389,5

2348,87

2719,49

Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio
Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de
Veículos Automotores e Motocicletas (Em reais correntes)

1635,23

1995,22

2509,24

Rendimento Médio dos Empregos Formais dos Serviços
(Em reais correntes)

2395,43

2658,68

3507,5

Rendimento Médio do Total de Empregos Formais (Em
reais correntes)

2124,05

2652,61

3287,67

Fonte: Fundação SEADE, 2019

Nota-se uma predominância de empregos formais relacionados às práticas agrícolas
no município de Pratânia. E, quando este dado é comparado ao dado pertinente ao Estado de
São Paulo, cujo valor é de apenas 2,52%, pode-se inferir que a agricultura e pecuária são
atividades de suma importância para a economia e desenvolvimento do município em
questão.
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Tabela 10 - Indicadores de Economia de 2016
Indicadores

Pratânia

Região
Administrativa

Estado de São
Paulo

PIB (Em mil reais correntes)

68292,64

72039611,5

1436672709

PIB per capita (Em reais correntes)

14692,91

25475,76

34552,27

Participação no PIB do Estado (Em %)

0,004754

5,014337

100

Participação da Agropecuária no Total do Valor
Adicionado (Em %)

44,47

5,65

1,97

Participação da Indústria no Total do Valor
Adicionado (Em %)

10,81

34,74

25,77

Total de Despesas Municipais - Agricultura e
Organização Agrária (Em reais de 2018)

503058

...

...

Fonte: Fundação SEADE, 2019

6.3. Dados da Educação
Segundo o Censo Educacional de 2017 do INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais), o município apresenta o valor de 6,2 para Índice de
Desenvolvimento da Educação Básico nos anos iniciais e o valor de 5,0 para os anos finais
do Ensino Fundamental. Levando em consideração dados do IBGE (2010), a taxa de
escolarização de 5 - 14 anos de idade é de 97,7% e, segundo um dado de 2018, houveram
789 matrículas no ensino fundamental e 243 matrículas no ensino médio.
De acordo com dados obtidos por meio eletrônico na Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo e através do site da Prefeitura Municipal de Pratânia, existem as
seguintes escolas no município:
●

Creche e Berçário Municipal Alice Ribeiro Da Maia;

●

Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador;

●

Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia Ferreira Assumpção

Antunes;
●

Escola Municipal Irene Gomes Vieira;

●

Creche/Escola Pedrina Brasil Abud - “Tia Dina”.
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Através de informações recolhidas por pesquisas feitas em meios eletrônicos da
Câmara Municipal de Pratânia, verificou-se a existência de algumas entidades educacionais.
São elas:
●

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Manuel-SP;

●

Instituição de Proteção à Infância e Juventude (Casa Santa Maria);

●

Núcleo de Atendimento Social Ângela Martin Basseto;

●

Biblioteca Municipal Dr. “Francisco Marins”.

7. Estrutura Administrativa dos Departamentos responsáveis pela gestão dos resíduos
A partir de informações disponibilizadas pela Prefeitura de Pratânia elaborou-se o
fluxograma, a seguir, representativo da estrutura organizacional do município.

Figura 15 - Fluxograma da estrutura administrativa municipal
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A competência do gerenciamento de resíduos sólidos do município do presente Plano
pertence à Prefeitura de Pratânia. O principal órgão responsável pela gestão dos resíduos é a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e possui a missão de alcançar
desenvolvimento rural do município, utilizando-se de política pública de qualidade e
soluções inovadoras, permitindo assim, o progresso em harmonia com o desenvolvimento
humano e respeito ao meio ambiente (Prefeitura de Pratânia, 2017).
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente foi criada pela Lei nº 59 de
17 de setembro de 2009, a qual dispõe sobre a criação do Departamento de Meio Ambiente
do município de Pratânia/SP, modificando a Lei Complementar nº 44, de 24 de maio de 2005,
e dando outras providências. Dentre as suas competências, no que diz respeito aos resíduos
sólidos, tem-se:
“Art. 20-A. Ao Departamento Municipal de Meio Ambiente compete, nos termos
dos artigos 156 a 160 da Lei Orgânica Municipal, a coordenação da ação geral do
governo municipal na defesa e preservação do meio ambiente e especialmente:
II - Fiscalizar a instalação de obra, atividade ou parcelamento do
solopotencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente,
exigindo estudos de impacto ambiental nestes casos”.

7.1. Planos elaborados e legislações municipais vinculados aos Resíduos Sólidos
Segundo consulta feita ao SNIS, o município não possui Política de Saneamento
Básico conforme a Lei nº 11.445/2007 e também não possui Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos conforme a Lei nº 12.305/2010.
A Prefeitura Municipal de Pratânia possui algumas legislações específicas vigentes
sobre Resíduos Sólidos e Meio Ambiente além das que foram explanadas anteriormente e
que regem a gestão dos resíduos no município. Estas Leis são explicitadas abaixo.
●

Lei Nº 380 de 27 de maio de 2009: “Dispõe sobre a criação do

conselho municipal de meio ambiente e dá outras providências”. As principais
especificações tratadas por esta Lei são as seguintes:
“Art. 3º - Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA compete:
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XXIV - deliberar sobre a coleta, seleção, armazenamento, tratamento e eliminação
dos resíduos domiciliares, industriais, hospitalares e de embalagens de fertilizantes
e agrotóxicos no Município, bem como a destinação final de seus efluentes em
mananciais.
XXIX – criar mecanismos que incentivem a organização da sociedade civil em
cooperativas, associações e outras formas legais para democratizar a participação
popular no Conselho Municipal de Meio Ambiente”.

●

Lei Nº 38 de 19/09/2013: “Autoriza o poder executivo municipal a

criar o projeto “Reciclar””.
Os principais objetivos do projeto, segundo o Artigo 1º da presente legislação, são:
prolongar a vida útil do aterro sanitário, meio ambiente menos contaminado, melhoria de
vida da população e estimular a população a preservar o meio ambiente, estimulando o
desenvolvimento municipal sustentável.
Quanto aos objetivos específicos, o Art. 2º dispõe:
“I - criação de atitudes pessoais voltadas para a reciclagem de resíduos
sólidos, o consumo controlado de água, evitando ao máximo o desperdício;
V - minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes não
renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que necessita de tratamento
final, com aterramento, ou incineração.
Art. 3º - A coleta do lixo reciclável poderá ser realizada pelo Poder Público
Municipal ou mediana terceirização, precedida de processo licitatório.
Parágrafo Único - Quando terceirizado, após a coleta e separação, será da
empresa contratada o produto da respectiva venda”.

8. Diagnóstico do Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos Municipais
O presente capítulo diz respeito ao diagnóstico do atual sistema de gestão de resíduos
sólidos urbanos do município de Pratânia-SP.
O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos elaborado pela CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) de 2018 apresenta dados importantes sobre
o panorama da gestão de resíduos estadual como o IQR (Índice de Qualidade de Aterro de
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Resíduos) que leva em consideração alguns aspectos importantes do ponto de vista técnico e
ambiental, tais como:
●

Adaptação do monitoramento geotécnico do aterro;

●

Ocorrência de evento de queima de resíduos a céu aberto;

●

Avaliação da vida útil do aterro;

●

Ocorrência de restrições legais ao uso do solo.

Além do IQR, outros parâmetros são analisados por este Inventário, como a existência
de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), LI (Licença de instalação) e LO (Licença de
operação) relativas ao local de disposição dos resíduos. Também são disponibilizados dados
referentes à geração de RSU por dia (ton/dia) de cada município de São Paulo. A seguir, temse os dados de Pratânia.

Tabela 11 – Dados de IQR, RSU, TAC, LI e LO
IQR
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9,0

9,0

8,5

8,0

8,0

8,0

10,0

9,7

RSU (ton/dia)

TAC

LI

LO

2,76

Não

Sim

Sim

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos de 2018 (CETESB)

Verifica-se ao observar a tabela acima que o IQR apresentado pelo município, ao
longo do período de 2011 a 2018, possui uma boa avaliação. Sendo assim, para que a
qualidade seja mantida, há a necessidade de melhoria contínua do sistema que gere os
resíduos sólidos municipais, além da implementação de um Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
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Utilizando-se de dados fornecidos por diversas Instituições e Órgãos competentes,
pôde-se elaborar o diagnóstico atual da gestão de resíduos sólidos do município de
Pratânia/SP, dispondo as informações de acordo com sua origem, locais de geração,
armazenamento, transbordo, disposição final e tratamento, quando houver.
8.1. Classificação dos Resíduos Sólidos
Segundo os dados do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil elaborado pela
ABRELPE (Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) do ano de 2018,
anualmente, o montante de RSU gerado é, em média, de 79 milhões de toneladas em território
nacional, gerando um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Desse montante, 6,3
milhões de toneladas de resíduos não foram recolhidos.
No que diz respeito à disposição final dos RSU coletados, o Panorama de 2018
demonstrou avanços em relação ao ano anterior, sendo que 59,5% ao ano dos resíduos
coletados são dispostos em aterros sanitários. A disposição em locais inadequados foi feita
por 3.001 municípios, este valor era de 3.352 municípios no Panorama de 2017. Totaliza-se
29,5 milhões de toneladas de RSU em lixões ou aterros controlados, cujos sistemas não
possuem as condições técnicas e ambientais adequadas, ocasionando severos danos ao meio
ambiente e à saúde de milhões de pessoas.
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Geração Total (ton/dia)
217.000

216.629

216.500
216.000
215.500
215.000

214.868

214.500
214.000
213.500
2017

2018

Figura 16 – Geração Total de Resíduos Sólidos Urbanos (ton/dia). Adaptado do Panorama ABRELPE de
2018

Geração Per Capita (kg/hab/dia)
1,04
1,039
1,039
1,038
1,037
1,036
1,035
1,035
1,034
1,033
2017

2018

Figura 17 – Geração Per Capita (kg/hab/dia). Adaptado do Panorama ABRELPE de 2018
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2,76

40.700,00

105.977,00

199.311,00

QUANTIDADE DE RESÍDUOS
COLETADOS (TON/DIA)

B R ASIL

SUDESTE

ESTADO DE SÃO
PAULO

PRATÂNIA

Figura 18 – Comparação entre a quantidade de RSU coletados em esfera federal, regional, estadual e
local

A Lei nº 12.305 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos os classifica
quanto a sua origem de acordo com o indicado na figura que segue. Esta classificação será
usada para diagnosticar os resíduos sólidos gerados pelo município de Pratânia e
contemplados pelo presente Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
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Figura 19 - Fluxograma representativo da classificação dos resíduos sólidos quanto a origem

8.2. Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais são de responsabilidade do poder
público e constituídos por resíduos secos e úmidos. São oriundos de atividades domésticas
em área urbana, de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços.
A coleta e o transporte destes resíduos são efetuados pela Prefeitura Municipal de
Pratânia. Os resíduos ficam embalados em sacos/sacolas/caixas e/ou tambores específicos
para armazenamento de lixo, não havendo no município legislação específica que determine
o tipo de acondicionamento até sua disposição final.
Segundo informações disponibilizadas pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento) do ano de 2018, quanto à periodicidade de coleta, tem-se que 10% da
população municipal possui atendimento diário, 75% possui atendimento com frequência de
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duas ou três vezes por semana e 15% da população possui frequência de atendimento de
apenas uma vez por semana.
Para os dados de 2018, a coleta é realizada pelo poder público e abrange praticamente
100% da população urbana, ou seja, atinge 3.884 habitantes dos 3.943 habitantes totais
atendidos, e não é realizada durante o período noturno.
A equipe responsável pela coleta consiste em 13 empregados ao todo, sendo que 1 é
de iniciativa privada (capina e roçada) e os outros 13 são do poder público, referentes à
quantidade total de trabalhadores remunerados envolvidos nos serviços de manejo de RSU.
Em seguida, a tabela dispõe sobre os cargos destes funcionários.

Tabela 12 - Serviço executado e quantidade de funcionários públicos
Serviço executado

Quantidade de funcionários
do poder público

Coleta (coletadores + motoristas)

3

Varrição

3

Capina e roçada

3

Unidade de manejo, tratamento ou disposição
final

0

Demais serviços não especificados acima

3

Gerência ou administração (planejamento ou
fiscalização)

1

Total

13
Fonte: SNIS, 2018

De acordo com a Prefeitura municipal e dados do SNIS do ano de 2018, a frota de
veículos disponíveis para coleta de RSU e transporte até o aterro consiste em 1 caminhão
compactador com idade entre cinco e dez anos, 1 caminhão basculante com idade superior a
10 anos, 1 trator agrícola com reboque com idade de cinco a dez anos e 1 retro-escavadeira.
Todos estes veículos são de propriedade do município.
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Figura 20 – Caminhão compactador
Figura 21 – Trator agrícola com reboque

Quanto à quantificação, o SNIS de 2018 fomenta que são coletados 1.008 ton/ano de
resíduos sólidos domiciliares.
8.3. Área de Transbordo e Transporte
A Área de Transbordo ou Estação de Transbordo pode ser definida como o local onde
se faz o translado dos resíduos sólidos coletados por um veículo coletor a outro com
capacidade de carga maior. Sendo que este segundo veículo será responsável por transportar
os RS até o seu destino final. As estações de transbordo são criadas devido à distância entre
a área de coleta e o local de destinação final.
Pratânia não detém uma área de transbordo. Sendo assim, os resíduos sólidos urbanos
coletados são encaminhados diretamente ao aterro sanitário municipal.
8.4. Rotas da coleta de RSD e RSC
A coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais abrange todo o município de
Pratânia, incluindo o bairro denominado “Pratinha” às segundas, quartas e sextas, em todas
as residências do município na zona urbana.
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O itinerário da coleta dos RSU para a zona rural, cuja frequência de coleta é de uma
vez por semana, encontra-se explicitado no mapa a seguir, sendo que a coleta é realizada às
terças-feiras.

Figura 22 - Rotas da coleta de RSU incluindo bairros rurais. Fontes: Adaptado de Prefeitura de Pratânia,
2019; IBGE 2010

8.5. Gravimetria
A constituição dos resíduos sólidos urbanos pode diversificar muito e essa variação
pode estar associada a diversos fatores e características de acordo com a sua geração, como
características socioeconômicas, a época do ano, cultura de consumo e renda da população.
Normalmente, estima-se que cerca de 50% dos resíduos gerados pela população
brasileira são constituídos essencialmente por matéria orgânica, como restos de comida e
sobras de origem animal e vegetal. A outra metade constitui-se por materiais que podem ser
reaproveitados e/ou reciclados por meio da segregação adequada e posterior reciclagem e os
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rejeitos, que não possuem nenhum valor comercial para revenda e são englobam louças, papel
higiênico, fraldas, pedras, embalagens contaminadas por óleos ou graxas, entre outros.
Dessa forma, com o intuito de caracterizar os resíduos gerados pela população
pratiana, realizou-se o método da gravimetria que propicia a quantificação e análise do lixo
produzido. Este método foi realizado em Pratânia no dia 23 de outubro de 2019 na própria
área do aterro sanitário municipal, utilizando-se dos resíduos coletados no dia.
Abaixo, o fluxograma e as imagens explicam e ilustram como foi realizado o processo
de gravimetria:

Figura 23 - Fluxograma explicativo do processo de gravimetria
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Figura 24 - Primeiro quarteamento realizado

Figura 25 – Segundo quarteamento e segregação
dos resíduos

Figura 26 – Segregação dos resíduos

Os resíduos foram colocados em sacos de lixo de 100 L a fim de mensuração de suas
massas.
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Figura 27 - Resíduos dispostos em sacos
de lixo

Figura 28 - Ilustração do processo de
pesagem

Ressalta-se que a Prefeitura Municipal disponibilizou uma equipe de funcionários
que trabalham no setor de coleta para ajudar na gravimetria.
O processo de gravimetria explicado e ilustrado anteriormente originou os resultados
dispostos abaixo.

Tabela 13 – Resultados do processo de gravimetria por tipo de material
Tipo de Material

Volume (L)

Massa (kg)

Metal

5

2,9

Tetra Pak ®

30

2,95

Vidro

10

5,25

PET

75

6,3

Plástico

250

9,27

Papel

20

3,5

Papelão

400

27,04

Rejeito e Materiais Orgânicos

350

109,45
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Massa (kg)
2%

2%
3%

Metal
Tetra Pak®

4%
5%

2%

Vidro
PET

16%

Plástico
Papel

66%

Papelão
Rejeito e Materiais
Orgânicos

Figura 29 – Gráfico da massa de cada tipo de material

Volume (L)

3%
0% 1%

Metal
6%
Tetra Pak®
31%

Vidro
22%

PET
Plástico
Papel

2%
35%

Papelão
Rejeito e Materiais
Orgânicos

Figura 30 – Gráfico do volume de cada tipo de material
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Em referência aos dados obtidos a partir da execução do processo de gravimetria,
obteve-se uma predominância de rejeito e materiais orgânicos como principal constituinte
dos resíduos sólidos domésticos e comerciais produzidos pela população pratiana,
representando 66% da massa total avaliada.
8.6. Coleta Seletiva
No que tange à coleta seletiva realizada no município existe uma empresa responsável
pela coleta que possui uma área ao lado do aterro e um barracão cedidos pela Prefeitura. Ela
possui cerca de quatro funcionários trabalhando atualmente, todavia este número pode variar
de acordo com a demanda. A seguir, imagem ilustrativa do local de coleta seletiva.

Figura 31 - Armazém da empresa Salles Reciclagem

A empresa Salles Reciclagem realiza o recolhimento de resíduos por conta própria,
porta a porta, durante todos os dias da semana, exceto às quintas, quando a coleta seletiva é
realizada por agentes municipais porta a porta. Ressalta-se que quando a coleta é realizada
pela Prefeitura, visualmente é possível verificar que há uma porcentagem elevada, não
quantificada, de rejeito presente nos resíduos recicláveis. Para tanto, faz-se necessário uma
ação de conscientização da população local a respeito da importância da prévia segregação
de resíduos em seus domicílios em dias de coleta seletiva.
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Verificou-se a presença de bags preenchidos com materiais recicláveis ao lado do
aterro, possivelmente isso implica que os funcionários da empresa de coleta de reciclagem
realizam a segregação esporádica dos resíduos domésticos coletados pela Prefeitura no dia
que não há coleta seletiva pela empresa.

Figura 32 - Presença de bags próximo ao aterro

O veículo utilizado para coleta por parte da empresa é um caminhão basculante
particular.

Figura 33 - Caminhão basculante particular
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Em termos quantitativos, não foram fornecidos dados pela empresa. Sendo assim, a
análise da eficiência do sistema de coleta da Salles Reciclagem torna-se impraticável.
Pelos dados fornecidos através do SNIS de 2018, a massa coletada de resíduos pela
Prefeitura e que é destinada à coleta seletiva é de 150,00 ton/ano. Também se tem a
discriminação de materiais recicláveis recuperados, exceto matéria orgânica. No entanto, não
foi informado quem foi o responsável pela recuperação destes materiais recicláveis. Estes
dados estão dispostos na Tabela 14.

Tabela 14 - Tipo e quantidade de materiais recicláveis recuperados
Materiais recicláveis recuperados

Massa recuperada (ton/ano)

Papel e papelão

20,0

Plásticos

60,0

Metais

10,0

Vidros

10,0

Outros materiais (exceto pneus e eletrônicos)

2,0

TOTAL

102,0
Fonte: SNIS 2018

Na visita realizada ao local de triagem da coleta seletiva, verificou-se a presença de
embalagens de produtos químicos dispostos de forma inadequada, uma vez que a
responsabilidade sob esses resíduos é do gerador e deve-se incidir a prática de logística
reversa.

54

Figura 34 - Embalagens de produtos químicos

Figura 35 - Embalagens de produto químico

encontradas na empresa de coleta seletiva

inflamável

Em relação às campanhas de conscientização e outros programas de educação
ambiental vinculados à coleta seletiva, existe o Projeto “Reciclar”, sendo uma de suas ações
a implementação de lixeiras em repartições públicas para a segregação de resíduos.
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Figura 36 - Panfleto de campanha para o Projeto “Reciclar”

Porém, não foram informados e/ou encontrados outros eventos e programas de coleta
seletiva realizados com uma frequência determinada e outros planos vinculados ao Projeto
“Reciclar” que tenham impacto positivo na conscientização dos populares quanto à prática
de coleta seletiva.
8.7. Antigo local de disposição final dos RSD e RSC
Há um local próximo à Rua 22 de Março, margeando o Rio da Prata em que a
população do município destinava os resíduos sólidos domésticos e comerciais de forma
irregular. Esta disposição só diminuiu, quando a Prefeitura municipal instalou placas de aviso
conforme ilustram as figuras a seguir. As fotos são datadas do dia da realização da visita em
campo realizada em outubro de 2019.
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Figura 37 - Placa informativa quanto à

Figura 38 - Outra placa informativa quanto à

restrição de disposição inadequada de RS

restrição de disposição inadequada de RS

Figura 39 – Placa informativa e resquícios de

Figura 40 – Placa informativa e resquícios de

resíduos dispostos de forma irregular

resíduos dispostos de forma irregular em outro
local

8.8. Atual disposição final dos RSD e RSC
A Lei Municipal Nº 1.752/1991 diz respeito à localização da área de destinação final
de resíduos sólidos domésticos e comerciais como zona rural.
A cidade de Pratânia possui um aterro sanitário municipal localizado na Rodovia SP
255 KM 209 + 650 m, Bairro Quati, CEP 18660-000, Pratânia/SP, cuja área de extensão do
terreno disponível é de 15.562,01 m², com Licença de de Instalação (LI) de Processo Nº
64000194 de 03 de junho de 2016 e Licença de Operação (LO) de Processo Nº 64001119 de
23 de dezembro de 2016 emitidas pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São
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Paulo) e validade até 23 de dezembro de 2021. Ilustra-se a localização deste aterro nas
imagens que seguem.

Figura 41 – Rota até o local do aterro partindo do trevo de entrada do município
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Figura 42 – Croqui da área da atual área, da área encerrada do aterro municipal e localização do depósito de
reciclagem

Durante a realização da gravimetria, foi constatada a presença de resíduos sólidos de
saúde no local, o que entra em desacordo com as exigências técnicas impostas pela CETESB
no laudo da Licença obtida.
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Figura 43 - Resíduos sólidos de saúde presentes no aterro sanitário

De acordo com as Licenças (LI e LO), o aterro possui uma capacidade máxima de até
3 toneladas diárias, destinada à recepção de resíduos sólidos domiciliares, ficando proibida a
disposição de podas de árvores ou resíduos inertes da construção civil.
Não foi observada a destinação de RCC no local do aterro. Além disso, em acordo
com os dados fornecidos pelo Inventário Estadual de Resíduos Sólidos (2018), Pratânia gera
cerca de 2,76 ton/dia de resíduos sólidos, o que comprova a conformidade em relação à
quantidade máxima permitida de destinação.
O aterro sanitário municipal é do tipo em valas e conterá 154 valas 3x4x15m, com
uma área estimada de 15.562,01 m², sendo que cerca de 65% desta área estimada encontrase ocupada segundo dados fornecidos pela Prefeitura de Pratânia. A capacidade volumétrica
total do aterro corresponde a 16.400 toneladas.
O aterramento de cada vala acontece sempre que os resíduos são destinados na vala
e sem a devida compactação dos mesmos, diminuindo assim, a vida útil de projeto do aterro
que inicialmente era de 15 anos após a ampliação da área de aterro por meio da Licença de
Operação obtida junto a CETESB.
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Figura 44 - Vala preenchida com resíduos sólidos urbanos

No local não foram vistas podas de árvores despejadas e misturadas com os resíduos
domésticos e não se observou a presença de animais, o que são bons indicativos. Além disso,
verificou-se a existência de cobertura vegetacional com uso da espécie denominada “sansão
do campo” apoiada em mourões ao longo do perímetro do empreendimento usada como cerca
para a área, em estado de conservação razoável. No entanto, foi observado que não há uma
portaria de controle para a entrada de veículos e pessoas não autorizadas e não se observou a
utilização de balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados. Outra
observação com aspecto negativo foi a presença de resíduos pneumáticos na área encerrada
do aterro que fica ao lado da área do atual aterro municipal.
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Figura 45 - Cerca ao longo do perímetro do aterro sanitário

8.9. Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana
Os resíduos sólidos de limpeza urbana têm como origem a limpeza de vias públicas,
praças, capinação de terrenos públicos, roçadas, podas de árvores e limpeza de bocas de lobo.
Possuem importância associada à estética, às questões sanitárias e até mesmo importância
socioeconômica para o município.
8.9.1. Varrição de Vias Públicas e limpeza de parques, praças e jardins
O serviço de varrição das vias públicas é realizado por toda a extensão do município
de Pratânia e são basicamente constituídos por materiais orgânicos, poeira e alguns materiais
recicláveis que contribuem para o bloqueio de bocas de lobo e galerias pluviais. Eles
permanecem armazenados em tambores próprios para posteriormente serem levados para o
aterro municipal.
Os dados presentes no SNIS de 2018 expõem que a execução deste serviço ocorre em
uma extensão de sarjetas de 1.500 km/ano e é realizado pela prefeitura municipal com a
disponibilidade de 3 funcionários. E, de acordo com a prefeitura, a frequência do serviço de
varrição ocorre no centro e nas proximidades, de segunda a segunda. Os funcionários
percorrem o bairro centro por, no mínimo, 2 km/dia.
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Como o município é pequeno, os mesmos servidores municipais que executam a
varrição de vias públicas, fazem a limpeza das praças, parques e jardins municipais de acordo
com a demanda de cada local. Em casos especiais, como ocorreu em 2017 quando a demanda
estava muito alta, a prefeitura contratou uma empresa particular para executar a limpeza das
vias, pinturas de guias e limpeza das praças (Prefeitura de Pratânia 2017).

Figura 46 – Limpeza das praças .

Figura 47 - Limpeza das praças.

Fonte: Prefeitura, 2019

Fonte: Prefeitura, 2019

Figura 48 – Execução do serviço de limpeza.

Figura 49 – Execução do serviço de limpeza.

Fonte: Prefeitura, 2019

Fonte: Prefeitura, 2019

8.10.

Feira Livre

Em campo, ao entrevistar os responsáveis pela gestão de resíduos, verificou-se que
não há a realização de feira livre. Todavia, encontra-se nos planos a implantação de uma feira
no município, sendo assim, deve-se realizar um planejamento quanto a coleta,
armazenamento e disposição final desses resíduos.
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8.11.

Limpezas de Cursos d’água

A limpeza dos córregos e ribeirões que passam pelo perímetro urbano, é realizada
conforme a solicitação da população e utilizando-se de um número de funcionários de acordo
com a demanda, sendo a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente o órgão responsável na
maioria das ocasiões contando com o auxílio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
A seguir, têm-se os nomes dos rios, córregos e ribeirões que cortam Pratânia:
●

Córrego do Barro Branco;

●

Córrego do Jacu;

●

Rio da Prata;

●

Rio Claro;

●

Córrego do Falcão.

Recentemente, segundo o site da Prefeitura de Pratânia, em agosto de 2019, realizouse uma limpeza no Rio Jacu e Rio Claro. Ressalta-se que estas limpezas devem ser constantes
e de que seja indicado por meio de placas a proibição do descarte de lixo no local.
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Figura 50 - Presença de lixo doméstico no Rio Jacu
e Rio Claro.

Figura 51 – Presença de resíduos de carros velhos

Fonte: Prefeitura, 2019

Fonte: Prefeitura, 2019

Figura 52 – Funcionários executando limpeza

Figura 53 – Limpeza do Rio Jacu e Rio Claro

Fonte: Prefeitura, 2019

Fonte: Prefeitura, 2019

Além dos resíduos sólidos domésticos, pneumáticos, volumosos explicitados pela
imagem acima, corpos de animais também foram encontrados, segundo a Prefeitura de
Pratânia. Tais resíduos são retirados conforme demanda da população local e não foram
informados o modo de acondicionamento e disposição final.
8.12.

Resíduos Sólidos da Zona Rural

De acordo com a consulta realizada ao portal eletrônico do Sistema Nacional de
Cadastro Rural (SNCR), existem 287 propriedades rurais cadastrados a este sistema. Pode
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ser que esse número varie pela ausência de cadastro por parte dos produtores rurais ao
sistema.
A coleta de resíduos, que são basicamente constituídos por orgânicos e recicláveis,
da zona rural é realizada às terças-feiras pela Prefeitura Municipal de Pratânia e são
encaminhados para o aterro municipal.
8.13.

Resíduos Sólidos Cemiteriais

Pratânia possui um cemitério municipal desde quando o município não era
emancipado, há cerca de 100 anos, que não dispõe de Licença Ambiental emitida pela
CETESB.
Os resíduos comuns oriundos dos usuários do cemitério, como vasos, restos de
madeiras e embalagens plásticas, são dispostos em tambores para resíduos secos enquanto os
resíduos como flores, restos de comida são dispostos em tambores para resíduos molhados.
Tanto os resíduos secos quanto os molhados são encaminhados para o aterro municipal.
Em relação à exumação de corpos, quando ocorre, de acordo com a prefeitura, os
restos mortais ficam acondicionados em sacos e armazenados no mesmo jazigo ou no interior
do jazigo aberto.
Os resíduos de construção e reforma dos jazigos e de infraestrutura não são dispostos
em um local apropriado para resíduos inertes de construção civil.
Os dados referentes ao atual quadro de ocupação da quantidade total de sepulturas
não foram informados.
8.14.

Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSS)

Segundo o que consta na Resolução CONAMA 358/2005, os resíduos sólidos de
serviços de saúde são todos aqueles oriundos de atividades exercidas e dispostas no Art. 1º
desta Resolução. Sendo eles: serviços relacionados com atendimento à saúde humana ou
animal; laboratórios analíticos; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades
de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias; estabelecimentos de
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pesquisas e ensino na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de
produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles
para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura;
serviços de tatuagem.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222/2018 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os salões de beleza e estética foram incluídos
na lista de geradores RSS.
Os RSS quando entram em contato com resíduos comuns os contaminam, e esses
passarão a ser tratados como resíduos perigosos, por este motivo, a segregação na fonte de
geração e o correto acondicionamento é menos oneroso financeiramente do que sua gestão
na disposição final.
O Departamento de Saúde juntamente com os órgãos responsáveis da Prefeitura de
Pratânia está, atualmente, elaborando o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde
municipal.
Utilizando-se de dados disponíveis em meio eletrônico, levantou-se o número de
estabelecimentos no município geradores de RSS Tabela 15 e que são responsáveis pela sua
correta coleta, transporte e destinação final (Figura 54 – Sala de armazenamento de RSS).
Tal quantificação pode variar conforme a abertura e fechamento de estabelecimentos e
depende da veracidade dos dados encontrados. Salienta-se que apenas uma farmácia
encaminha seus resíduos para o local de transbordo, segundo dados do Departamento
Municipal de Saúde.
Tabela 15 - Empreendimentos geradores de resíduos sólidos de saúde
Tipo de estabelecimento

Quantidade

Farmácia e Drogaria

3

Salão de beleza/Tatuaria

3
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Além dos estabelecimentos supracitados, existem 2 centros de saúde no município,
sendo eles: Posto de Saúde “Benedito de Souza” (principal gerador de RSS) e o Centro de
Saúde “Dra. Jane Amanda Gerônymo” que não realiza procedimentos hospitalares e,
portanto, praticamente não gera resíduos sólidos de saúde. A responsabilidade quanto ao
transporte e coleta até a área de transbordo dos resíduos gerados por esses dois postos de
saúde é do município.
Após coletados, estes resíduos, 2,7 ton/ano (SNIS, 2018) são encaminhados e
acondicionados em um local no Posto de Saúde, área de transbordo, denominado “Benedito
de Souza” no distrito-sede de Pratânia até a coleta ser realizada pela empresa responsável.
Este local cuja manutenção é responsabilidade do Departamento de Saúde possui uma sala
para armazenamento dos resíduos. O local estava em boas condições, identificado e protegido
da entrada de pessoas sem a devida permissão.

Figura 54 – Sala de armazenamento de RSS

Figura 55 – Área de transbordo devidamente
fechada para disposição de RSS

A coleta, feita às quintas-feiras, transporte e destinação final de RSS dos grupos A, B
e C é feita pela empresa contratada (Contrato nº 052/2015) denominada AMPLITEC
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GESTÃO AMBIENTAL LTDA, segundo aditamento de contrato até o dia 04 de fevereiro
de 2020. A empresa AMPLITEC destina os RSS para tratamento em Piracicaba/SP.
A AMPLITEC possui Certificado de Dispensa de Licença emitida pela CETESB em
2007. Todavia, não foi encontrado o CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental) que é obrigatório para os resíduos de serviços de saúde, dos grupos A,
B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005.

8.15.

Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição (RCC)

Pratânia possui uma Lei específica para disciplinar o gerenciamento dos resíduos de
construção civil, a Lei Ordinária Nº 35 de 19 de setembro de 2013. Esta gestão, desde a coleta
até a destinação final, deve ficar a cargo do Poder Público.
Ainda segundo esta legislação, os RCC são resíduos oriundos de construções, reparos
e demolições de obras de construção civil, além daqueles resultantes de escavações de
terrenos, tais como: tijolos, concretos em geral, blocos cerâmicos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, entre outros.
São os resíduos comumente denominados como entulhos de obras e caliça.
Foram coletados pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela, o total de
600 ton/ano, 500 ton/ano por empresas especializadas (“caçambeiros”) e 200 ton/ano pelo
próprio gerador. (SNIS, 2018).
De acordo com o Art. 3º da Lei citada anteriormente, os RCC não poderão ser
dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em encostas, corpos d’água, lotes vagos, em
áreas protegidas por Lei ou em áreas de “bota fora”. No entanto, constatou-se em visita em
campo que os resíduos de construção civil além de não possuírem caçambas próprias para
armazenamento disponibilizadas pela prefeitura, são descartados em uma área inadequada,
localizada próxima à Rodovia SP-255.
No local indicado, são descartados os resíduos inertes de construção civil
inadequadamente como ilustrado nas figuras que seguem.
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Figura 56 - Descarte inadequado de RCC em Pratânia-SP

Figura 57 - Descarte inadequado de RCC em Pratânia-SP

Durante as visitas em campo realizadas, pôde-se verificar que existem locais onde a
população pratiana descarta os resíduos sólidos de construção civil em vias públicas ou
calçadas uma vez que não há a disponibilização de dispositivos coletores por parte do órgão
público responsável segundo informações levantadas em campo, apesar de haver uma
legislação específica sobre caçambas estáticas coletoras no município que é a Lei Nº 560 de
70

04 de fevereiro de 2014. Destaca-se que houve divergências dos dados fornecidos em campo
e pelo SNIS quanto a presença de caçambeiros, uma vez que segundo os dados do SNIS,
existem caçambeiros que prestam o serviço de coleta de RCC. Em contrapartida, explica-se
que esta divergência decorre do fato de que alguns munícipes contratam caçambeiros
particulares para remoção de seus entulhos produzidos.

Figura 58 - Descarte de RCC feito pela população por ausência de caçambas

Figura 59 - Descarte de RCC feito pela população por ausência de caçambas
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Figura 60 - Descarte de RCC feito pela população por ausência de caçambas

Perante o que foi diagnosticado, tem-se a incorreta destinação dos RCC como um dos
principais problemas da gestão de resíduos sólidos do município de Pratânia-SP.
8.16.

Resíduos Sólidos Industriais

De acordo com as normas da ABNT, os resíduos sólidos industriais englobam todos
os resíduos em estado sólido ou semi-sólido provenientes de atividades industriais, como
lodos que apresentam características inviáveis ambientalmente para disposição em áreas ou
corpos d’água sem o prévio tratamento.
Os resíduos classe II (não perigosos), são coletados pela prefeitura municipal e são
destinados para o aterro municipal de Pratânia. A destinação dos demais resíduos gerados
pelas atividades industriais é de responsabilidade de cada indústria geradora.
Quanto aos postos de gasolina, estima-se que município possua três postos. A coleta,
transporte e destinação final dos resíduos perigosos gerados por eles, como estopas e trapos
contaminados com óleos e graxas, óleo lubrificante, embalagens de óleos, entre outros, é de
responsabilidade de cada empreendimento.
8.17.

Resíduos Sólidos de Atividades Agrossilvopastoris

Os resíduos agrossilvopastoris são aqueles originados de atividades agropecuárias e
de silvicultura, incluindo as embalagens de insumos agrícolas utilizados.
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O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) é uma
entidade sem fins lucrativos que possui o objetivo de promover a correta destinação das
embalagens vazias de defensivos agrícolas, criada pelos seus fabricantes em dezembro de
2001. Sua origem está de acordo com a Lei Federal nº 9.974/00 que dispõe sobre princípios
para o manejo e a destinação ambientalmente correta das embalagens vazias a partir das
responsabilidades compartilhadas entre todos os agentes da produção agrícola (produtores
rurais, canais de distribuição e cooperativas, indústria e poder público).
Os resíduos agrossilvopastoris do município de Pratânia são encaminhados em uma
unidade central da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São
Paulo localizada na Rodovia João Lázaro de Almeida Prado em São Manuel-SP, distando de
Pratânia em aproximadamente 19 kilômetros, pelos próprios produtores rurais pratianos.
Cabe ressaltar que o município apresenta uma economia intimamente ligada às
atividades agrossilvopastoris, o que implica em uma geração intensa de resíduos e
embalagens provenientes desses tipos de atividades.
8.18.

Resíduos Sólidos Pneumáticos

A Resolução CONAMA 416 de 30 de setembro de 2009 diz respeito sobre a
prevenção da degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação
ambientalmente correta, considerando que quando dispostos de forma inadequada,
constituem-se de passivo ambiental e podem causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde
pública.
A logística reversa para estes resíduos existe, entretanto não existem ecopontos para
coleta dos pneumáticos no município. Todavia, existe o convênio com a entidade responsável
pela gestão de resíduos pneumáticos, a RECICLANIP. Sendo que em fevereiro do ano de
2018 foram entregues à entidade, o total de 6 toneladas de pneus inservíveis, tanto pela
prefeitura quanto pelos geradores (borracharias, postos de combustíveis, oficinas mecânicas).
Os geradores e civis podem solicitar à Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, o
recolhimento dos pneus. Quando se atinge a quantidade de, aproximadamente, 2 (dois) mil
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pneus de passeio, ou 300 (trezentos) pneus de carga, a prefeitura solicita à RECICLANIP a
busca dos resíduos pneumáticos (Prefeitura de Pratânia, 2018).
A sociedade e as empresas podem então levar os resíduos pneumáticos até a
prefeitura, onde ficam armazenados em uma garagem até atingir o volume estimado acima.
Em relação aos principais geradores desses resíduos, foram detectadas cerca de 2
borracharias em Pratânia dando origem a uma quantidade que não é quantificada de
pneumáticos. Existe uma grande transportadora no município que realiza o processo de
logística reversa através da contratação de uma empresa localizada no município de AvaréSP.
Além disso, verificou-se, em campo, a existência de pontos de destinação incorreta
desses resíduos, uma vez que não há ecopontos para a correta destinação.

Figura 61 - Identificação de local inadequado para destinação de resíduos pneumáticos
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Figura 62 - Identificação de outro ponto de destinação inadequada para resíduos pneumáticos

8.19.

Resíduos Sólidos de Serviços de Saneamento

Os resíduos de serviços de saneamento são aqueles originados a partir dos processos
de tratamento de água para consumo humano e dos processos de tratamento de efluentes
domésticos.
O controle, execução, fiscalização e regulamentação desse tipo de serviço fica a cargo
da SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, uma empresa de
economia mista, de capital aberto, que tem como principal acionista o Governo do Estado de
São Paulo.
A prestação de serviços se iniciou em 1977 com Contrato de Concessão do Serviço
Público de Água e Esgoto do Município de Pratânia, firmado entre a SABESP e Prefeitura
de São Manuel. Em 2009, a Lei Complementar municipal Nº 56 de 10 de junho de 2009,
autorizou o poder executivo municipal de Pratânia a celebrar o Contrato de Programa, nos
termos do estabelecido no Convênio de Cooperação nº 253/09, com a SABESP para a
execução dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento
sanitário.
O Sistema de Abastecimento de Água de Pratânia explora somente um poço
subterrâneo e conta com Desinfecção e Fluoretação como processos de tratamento,
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abastecendo toda a sede do município. Sendo assim, não há resíduos sólidos gerados pelo
tratamento da água, uma vez que não há a etapa de decantação e filtração.
O tratamento de esgoto é realizado em uma estação com capacidade de 10,7 L/s e que
utiliza uma lagoa facultativa e uma lagoa anaeróbia. O sistema de coleta e transporte de
esgotos é constituído por 1.632 ligações de esgoto cuja extensão da rede coletora é de 12,9
km. O efluente final após tratamento é lançado no corpo receptor Rio Claro, classe 2.
Em relação a destinação do lodo da ETE e outros resíduos não perigosos (areia e
material gradeado), a SABESP apresenta o CADRI - Certificado de Movimentação de
Resíduos de Interesse Ambiental nº 64000188, datado em 31/07/2018 com validade até
31/07/2023 para o transporte de 24 t/ano até o aterro ESTRE Ambiental S/A em PiracicabaSP.
8.20.

Resíduos Sólidos Volumosos

Os resíduos volumosos são compreendidos por material volumoso, não retirados pela
coleta municipal rotineira, como móveis, equipamentos e utilitários domésticos inutilizados,
grandes embalagens, peças de madeira, colchões, entre outros. E são destinados de forma
incorreta em alguns pontos do município. Dois deles, encontram-se evidenciados na figura
que segue. Sendo o segundo ponto, na mesma área onde ocorre o descarte irregular de RCC.

Figura 63 - Ponto 1 de descarte inadequado de resíduos volumosos
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Figura 64 - Ponto 2 de descarte irregular de RCC e resíduos volumosos

Alguns dos resíduos volumosos que apresentam valor agregado como fogões,
máquinas de lavar roupa, televisores, etc., são coletados pela Empresa de Reciclagem do
Município.
8.21.

Resíduos Sólidos Sujeitos ao Plano de Gestão Específica e ao Sistema de

Logística Reversa (pilhas, celulares, eletroeletrônicos, lâmpadas, baterias, entre
outros)
Os resíduos sólidos perigosos (Classe I) ao serem destinados de forma incorreta,
ocasionam em impactos ambientais e à saúde extremamente negativos pelo fato de
apresentarem metais pesados em sua composição e em função de suas propriedades físicoquímicas.
No que diz respeito às campanhas de conscientização sobre resíduos perigosos e
eletrônicos, o município de Pratânia não tem realizado. E, além disso, o município também
não dispõe de ecopontos para coleta de baterias, eletrônicos, celulares e lâmpadas e outros
resíduos Classe I.
Em relação às pilhas, o município dispõe de um recipiente para sua coleta e
armazenamento, sendo que posteriormente, estes são encaminhados para um supermercado
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localizado no município de São Manuel-SP e que se obriga, portanto, a realizar a correta
destinação final. Ressalta-se que o total enchimento desse recipiente demora a acontecer.
Cabe à prefeitura, pelos termos que definem o conceito de corresponsabilidade,
manter a periodicidade do transporte até o destino final, realizar o correto armazenamento e
garantir que estas pilhas tenham sua disposição adequada.
Em termos de quantificação dos resíduos perigosos gerados e que devem ser
destinados à prática de Logística Reversa, o município não possui dados.
De acordo com o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, em breve será
incentivado, por meio dos pregões, à compra de materiais elétricos de fornecedores que
implementem a logística reversa.
9. Diagnóstico dos gastos municipais com os serviços de limpeza urbana
Segundo dados fornecidos do SNIS de 2018, os gastos da prefeitura municipal com
os serviços de limpeza urbana encontram-se explicitado na tabela a seguir.
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Tabela 16 - despesas municipais com a limpeza de RSU
Valores das despesas (R$/ano)
Tipo de serviço
Prefeitura

Empresa Particular

Total

Coleta de resíduos domiciliares e públicos

336.017,13

0,00

336.017,13

Coleta de resíduos dos serviços de saúde

0,00

29.781,54

29.781,54

Varrição de logradouros públicos

143.678,62

21.398,00

165.076,62

Demais serviços

81.548,84

0,00

81.548,84

TOTAL

561.244,59

51.179,54

612.424,13

Fonte: SNIS, 2018

Ainda de acordo com o (SNIS, 2018) o valor total referente às despesas correntes da
prefeitura, incluindo todos os serviços do município (saúde, educação, pagamento de pessoal,
etc.) é de 20.279.153,86 reais/ano. Dessa forma, o valor destinado para os serviços de limpeza
urbana corresponde a 3,02% do valor total para todos os serviços.
Por se tratar de um município pequeno, os valores gastos com os funcionários são
valores gerais, pois cada funcionário executa diversas atividades de limpeza urbana.
Vale ressaltar que assim como a grande parte dos municípios brasileiros, Pratânia
também não efetua a cobrança da taxa destinada para resíduos sólidos.
10. Síntese do Diagnóstico
Este capítulo tem como finalidade apresentar de forma resumida os principais
problemas ambientais identificados durante a elaboração do diagnóstico do sistema de gestão
de resíduos sólidos do município de Pratânia/SP.
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10.1.
•

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais

Não há legislação específica acerca do armazenamento dos resíduos pelos munícipes
até a coleta realizada pela prefeitura;

•

Significativa presença de material orgânico e rejeito de materiais que podem ser
reciclados;

•

Não há quantificação dos resíduos domiciliares e comerciais produzidos por meio de
balança no aterro sanitário;

•

Não há quantificação dos resíduos recicláveis pela empresa responsável pela coleta
seletiva e reciclagem;

•

Presença de embalagens de produtos químicos no local de triagem da coleta seletiva
da empresa Salles Reciclagem;

•

Programas vinculados ao incentivo da coleta seletiva apresentam-se insuficientes;

•

A empresa de reciclagem não apresenta infraestrutura adequada, bem como,
condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho;

•

Caminhão basculante que atualmente auxilia na coleta dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais possui mais de 10 anos de uso, ocorrendo altos custos de
manutenção e riscos de acidentes envolvendo os funcionários.

•

Presença de resíduos de saúde no local de disposição final de resíduos;

•

Não há compactação dos resíduos destinados às valas;

•

Não há portaria de controle para entrada de veículos e pessoas não autorizadas no
aterro municipal;

10.2.
•

Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana

Necessita-se de especificação quanto aos procedimentos realizados, contendo a
descrição das atividades e responsabilidades das equipes, bem como um cronograma
de trabalho, mesmo que o município seja pequeno;
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•

Disposição final dos resíduos de podas e roçadas juntamente com os resíduos
comerciais e domésticos;

•

Ausência de procedimento específico para acondicionamento e destinação final de
corpos de animais mortos já encontrados nos rios que atravessam o município de
Pratânia.

10.3.
•

Resíduos Sólidos Cemiteriais

Os resíduos de construção e reforma de jazigos e de infraestrutura não são dispostos
de forma adequada;

•

Não existem informações sobre o atual quadro de ocupação da quantidade total de
sepulturas existentes e ocupadas.

10.4.
•

Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde

A prefeitura é a responsável pela coleta e destinação final de todos os resíduos de
saúde gerados no município, incluindo os estabelecimentos particulares;

•

Somente uma empresa particular geradora de resíduos sólidos de saúde faz a
destinação até a área de transbordo;

•

Não há licença ambiental emitida para a área de transbordo;

•

Não foi encontrado o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse
Ambiental para a empresa responsável pelo tratamento dos RSS gerados pelo
município.

10.5.
•

Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição

Identificação de um local inadequado para disposição final de RCC sem a devida
licença ambiental;

•

Não há caçambas disponibilizadas pela prefeitura para disposição dos RCC pela
população pratiana.
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10.6.
•

Resíduos Sólidos Industriais

Não existem normas e leis específicas relacionadas à qualificação e quantificação dos
resíduos coletados nas indústrias, de forma a regulamentar as responsabilidades de
ambos os entes;

•

A prefeitura não exige o Plano de Gerenciamento de Resíduos das indústrias instalas
em Pratânia.

10.7.

Resíduos Sólidos Pneumáticos

•

Os resíduos pneumáticos não dispõem de ecoponto;

•

Identificação de locais de destinação incorreta para resíduos pneumáticos e que
podem acumular água;

•

A correta destinação feita pelos geradores e cidadãos está muito dependente da
consctientização ambiental desses grupos.

10.8.
•

Resíduos Sólidos Volumosos

Há disposição irregular de resíduos volumosos, incluindo um local próximo ao local
onde destina-se os resíduos de construção civil erroneamente, podendo haver risco de
incêncios;

•

Os resíduos sólidos volumosos não detêm de ecopontos no município.

10.9.

Resíduos Sólidos Sujeitos ao Plano de Gestão Específica e ao Sistema de

Logística Reversa (pilhas, celulares, eletroeletrônicos, lâmpadas, baterias, entre
outros)
•

As campanhas de conscientização sobre o correto descarte e prática da logística
reversa não tem sido praticada pela prefeitura municipal;

•

O município não apresenta ecoponto para correta destinação de baterias, eletrônicos
e demais produtos defasados tecnologicamente que apresentem constituintes
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perigosos como os metais;
11. Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para o manejo adequado dos
resíduos
Este capítulo apresenta as diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para o
correto manejo de resíduos, bem como a definição dos responsáveis e outros tópicos
pertinentes, além da proposição de soluções para os problemas ambientais encontrados.
11.1.

Grupo de sustentação do PMGIRS

A elaboração do PMGIRS deve contar para sua gestão com uma estrutura de
responsáveis pela implementação, operacionalização e acompanhamento dos programas e
metas nele contidos.
Esse sistema deverá contar com a capacitação técnica dos envolvidos, respaldada pelo
instrumento político municipal e por publicações associadas ao tema. Trata-se, portanto, de
um envolvimento multilateral de um grupo de sustentação municipal para garantia de sua
eficicácia, independentemente da gestão pública atual e seu partido político.
Sendo assim, propõe-se a criação e manutenção deste Grupo de Sustentação do Plano
Municial de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos que colabore em sua
implementação e acompanhamento da execução das ações por meio de reuniões presenciais,
mesas redondas para debates, fóruns em redes sociais, painéis de divulgação e outros métodos
que permitam a interação entre a sociedade e seus representantes e os gestores municipais.
11.2.

Definição das responsabilidades

A definição dos entes responsáveis pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos é um aspecto obrigatório que auxilia a sua implementação e
operacionalização.
11.2.1. Responsabilidades do Setor Público
Os resíduos sob responsabilidade do setor público são oriundos das atividades
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antrópicas, dentro da área urbana e rural de Pratânia, abrangendo os domicílios, comércios e
órgãos públicos.
A seguir, estão elencadas as responsabilidades do setor público:
•

Coleta e destinação dos resíduos domiciliares: úmidos (orgânicos e rejeitos) e secos;

•

Coleta seletiva;

•

Coleta e destinação dos resíduos não-perigosos provenientes das atividades
indústriais;

•

Serviços relacionados à limpeza urbana, tais como: poda de galhos, jardinagem,
capina e roçada da área sob responsabilidade do setor público. Raspagem de meios
fios, limpeza de boca de lobo e varrição de logradouros;

•

Coleta e destinação dos resíduos oriundos da limpeza urbana;

•

Coleta e destinaçaõ dos resíduos volumosos com periodicidade adequada;

•

Coleta e destinação de resíduos oriundos do serviço público de saneamento;

•

Tratamento e disposição final dos resíduos sob responsabilidade do setor público.

•

Remediação dos passivos ambientais das áreas degradadas pela disposição
inadequada de resíduos sólidos domiciliares e seu devido monitoramento;

•

Programa de educação ambiental;

•

Coleta, transporte e tratamento/reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil e
demolição, oriundos das atividades e obras públicas e dos pequenos geradores.
11.2.2. Responsabilidades do Setor Privado
São as responsabilidades do setor privado:

•

Elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, pelos geradores abragidos
pela Lei 12.305 de 2010, em seu art. 20º, com conteúdo mínimo abrangido pelo artigo
21º;
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•

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme explana o art.
30 da Lei 12.305/2010;

•

Estruturação e implantação do processo de logística reversa para alguns geradores em
específico conforme artg. 33º da Lei 12.305/2010;

•

Fabricação de embalagens com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem,
segundo o art. 32º da Lei 12.305/2010.
11.2.3. Responsabilidades da Sociedade Civil
As principais responsabilidades de cada cidadão são:

•

Não misturar os resíduos (fração seca, fração úmida e rejeitos) na fonte;

•

Participar dos programas de coleta seletiva estabelecidos;

•

Colaborar com os processos que envolvem à logística reversa dos produtos que consumir.
11.3.

Definição dos programas, ações, metas, prazos/custos estimados e os

departamentos responsáveis

Para este capítulo, foram utilizados os dados e projeções levantados no diagnóstico.
De modo complementar, foram levantados dados de mercado baseados em custo/habitante
para o Estado de São Paulo, bem como dados de literatura e de contratos de licitações
vigentes em outros municípios. Ainda cabe ressaltar, que os valores de custos apresentados
a seguir são estimativas e não levaram em consideração potenciais ganhos de escala em
operações integradas e consorciadas.
Além disso, são propostas que caberá ao município atender ou não, sendo o PMGIRS
um norteador para as tomadas de decisão do poder público municipal. Todavia, recomendase que os problemas ambientais encontrados sejam solucionados e que ocorra a confecção de
orçamentos detalhados para cada ação proposta.
As metas definidas e apresentadas nas tabelas deste capítulo são as que encontram-se
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dispostas nas tabelas logo a seguir e começam a valer a partir da publicação deste Plano.

Tabela 17 – Descrição dos prazos para cumprimento das metas
Prazo

Período (anos)

Início

Fim

Prazo imediato

3

2020

2023

Prazo curto

7

2024

2030

Prazo médio

10

2031

2040

Prazo longo

15

2041

2055
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Tabela 18 – Prognóstico dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

1

2

Não há legislação
específica acerca do
armazenamento dos
resíduos pelos munícipes
até a coleta realizada pela
prefeitura.

Significativa presença de
material orgânico e rejeito
em materiais que podem ser
reciclados.

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Elaborar legislação
específica

Elaborar legislação
específica que
regulamente o
correto
armazenamento de
resíduos para
posterior coleta

Aprovar 1 (um) projeto de
Lei na Câmara de
Vereadores para o
estabelecimento do correto
armazenamento dos
resíduos domésticos e
comerciais do município

Prazo Imediato

Pode ser realizado
internamente

Desenvolver programas
de educação ambiental
com foco em todos os
geradores de resíduos
urbanos

Estabelecer
campanhas de
conscientização
ambiental referentes
à coleta seletiva em
diversos meios de
comunicação:
Televisão, rádio,
jornais, mídias
sociais
Elaborar cartilhas
sobre a importância
da coleta seletiva

Divulgar as campanhas de
modo a abranger 100% do
município

Prazo Imediato

R$25.000,00

Distribuir as cartilhas de
educação ambiental em
todas as escolas

Prazo Imediato

R$15.000,00
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

3

4

Programas

Não há quantificação dos
resíduos domiciliares e
comerciais produzidos por
meio de balança no aterro
sanitário.

Adquirir balança
rodoviária para
mensuração dos resíduos

Não há quantificação dos
resíduos recicláveis pela
empresa responsável pela
coleta seletiva e reciclagem.

Realizar convênio para
utilização da balança
rodoviária da Prefeitura
Municipal de Pratânia
para mensuração dos
resíduos

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Buscar incentivos
financeiros

Adquirir 1 (uma) balança
rodoviária com capacidade
de pesagem superior a 5
toneladas e fazer uma
manutenção periódica anual
de acordo com as
necessidades

Prazo curto

R$500.000,00

Buscar fontes de
financiamento e
auxílio da prefeitura

Adquirir 1 (uma) balança
rodoviária com capacidade
de pesagem superior a 5
toneladas e fazer uma
manutenção periódica anual
de acordo com as
necessidades

Prazo curto

R$500.000,00
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

5

Presença de embalagens de
produtos químicos no local
de triagem da coleta
seletiva da empresa Salles
Reciclagem.

Prazos
Estimados

Programas

Ações

Metas

Manter restrita a entrada
de pessoas não
autorizadas na área do
aterro e da empresa de
reciclagem, considerando
que o Ecoponto para
resíduos pneumáticos,
resíduos de construção
civil e volumosos seja
instalado também na área
do aterro

Cadastrar o
município em
programas
governamentais para
solicitação de
recursos que
propiciem a
construção de uma
portaria estruturada

Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segurança
ou funcionários próprios
que atuarão na portaria do
aterro
Implementação de uma
estrutura de proteção contra
entrada de pessoas não
autorizadas contendo todos
os aparatos necessários
como portarias

Prazo curto

Fiscalizar o recebimento
inadequado de resíduos
perigosos na empresa
responsável pela coleta
seletiva

Elaborar legislação
específica que
regulamente o
correto
funcionamento do
sistema de coleta
seletiva

Aprovar 1 (um) projeto de
Lei na Câmara de
Vereadores para o
estabelecimento do correto
armazenamento dos
resíduos domésticos e
comerciais do município

Prazo Imediato

Custos Estimados
(Período de Projeto)
R$ 4.500/mês * 12 meses
* 35 anos = R$
1.890.000,00

R$200.000,00

Pode ser realizado
internamente
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais

6

7

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Programas vinculados ao
incentivo da coleta seletiva
apresentam-se insuficientes.

Identificar as falhas e
propor as
implementações e
alterações necessárias
nos programas de
educação ambiental
vinculados à coleta
seletiva

Ampliar e
implementar as
campanhas de
conscientização
ambiental referentes
à coleta seletiva nos
locais onde foram
identificadas as
falhas

Envolver a maior parte das
escolas do município nas
campanhas, por meio de
palestras e atividades
participativas

Prazo curto

R$15.000,00

Fiscalizar 100% das
atividades

Prazo curto

Pode ser realizado
internamente

Estruturar a empresa de
reciclagem nos âmbitos
legal, fiscal, financeiro e
físico

Proporcionar a
fiscalização em
relação ao uso de
EPI pelos
funcionários
Formalizar o
convênio entre a
prefeitura e a
empresa de modo a
respaldar o correto
funcionamento da
empresa de
reciclagem

Estabelecer 1 (um) contrato
de convênio com a empresa
contendo todas as diretrizes
para a realização da coleta
seletiva do município

Prazo curto

Pode ser realizado
internamente

A empresa de reciclagem
não apresenta infraestrutura
adequada, bem como as
condições de saúde e
segurança no ambiente de
trabalho.
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais

8

9

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Caminhão basculante que
atualmente auxilia na coleta
dos resíduos sólidos
domiciliares e comerciais
possui mais de 10 anos de
uso, ocorrendo altos custos
de manutenção e riscos de
acidentes envolvendo os
funcionários.

Buscar
programas/incentivos
financeiros
governamentais para
adquirir veículo
adequado para a coleta de
resíduos domiciliares e
comerciais

Cadastrar o
município em
programas
governamentais para
solicitação de novo
caminhão basculante

Adquirir 1 (um) caminhão
basculante e realizar sua
manutenção periódica

Prazo curto

R$600.000,00

Sintetizar programa de
conscientização
ambiental com os
geradores de resíduos
sólidos de saúde

Elaborar campanha
de conscientização
por meio de cartilhas
e reuniões sobre a
importância da
correta destinação
dos resíduos sólidos
de saúde

Divulgação assídua da
cartilha de modo a alcançar
todos os geradores

Prazo Imediato

Pode ser realizado
internamente

Presença de resíduos de
saúde no local de
disposição final de
resíduos.
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

10

Não há compactação dos
resíduos destinados às
valas, o que implica na
diminuição da vida útil
projetada para o aterro

Programas

Realizar a compactação
até chegar em um nível
de compactação
adequado e efetuar
nivelamento dos resíduos
por meio do trator de
esteiras
Projeto de um novo
aterro sanitário uma vez
que há excessiva
diminuição da vida útil
do aterro sanitário e que
o mesmo não conseguirá
suportar a quantidade
estimada de resíduos que
serão gerados ao longo
do PMGIRS

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Adquirir 1 (um) rolo
vibratório
autopropulsor

Utilizar o rolo vibratório
para compactação dos
resíduos com frequência
diária

Prazo imediato

R$100.000,00

Fomentar
capacitação técnica
para instruir o
operador a realizar a
compactação dos
resíduos

Realizar a capacitação
técnica para 100% dos
funcionários operadores do
trator de esteira

Prazo imediato

Pode ser realizado
internamente

Buscar fontes de
financiamento

Construir um aterro
sanitário em área
ambientalmente adequada e
que atenda às necessidades
do município

Prazo Médio

R$ 500.000,00
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Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais
Problemas

11

12

Não há portaria de controle
para entrada de veículos e
pessoas não autorizadas no
aterro municipal.

Presença de resíduos
pneumáticos na área
encerrada do aterro.

Programas

Manter restrita a entrada
de pessoas não
autorizadas na área do
aterro e da empresa de
reciclagem

Sintetizar programa de
conscientização
ambiental com os
geradores de resíduos
sólidos pneumáticos

Ações

Cadastrar o
município em
programas
governamentais para
solicitação de
recursos que
propiciem a
construção de uma
portaria estruturada

Elaborar campanha
de conscientização
por meio cartilhas e
reuniões sobre a
importância da
correta destinação
dos resíduos sólidos
pneumáticos

Metas

Prazos
Estimados

Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segurança
ou funcionários próprios
que atuarão na portaria do
aterro

Custos Estimados
(Período de Projeto)

R$ 1.890.000,00

Prazo curto

Implementação de uma
estrutura de proteção contra
entrada de pessoas não
autorizadas contendo todos
os aparatos necessários
como portarias

Divulgação assídua da
cartilha de modo a alcançar
todos os geradores

R$200.000,00

Prazo curto

Pode ser realizado
internamente
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Tabela 19 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana
Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana
Problemas

1

2

Necessita-se de especificação quanto aos
procedimentos realizados, contendo a
descrição das atividades e
responsabilidades das equipes, bem como
um cronograma de trabalho, mesmo que o
município seja pequeno.

Disposição final dos resíduos de podas e
roçadas juntamente com os resíduos
comerciais e domésticos.

Programas

Desenvolver
planos que
contenham os
procedimentos
necessários para
aprimorar a
execução dos
serviços de
limpeza urbana de
forma segura

Desenvolver
projeto para
reutilização desses
resíduos

Ações
Desenvolver sistemática de
fiscalização referente à utilização
de equipamentos de proteção
individual (EPI) para os
funcionários
Desenvolver cronograma
específico para as diferentes
atividades

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Disponibilizar planos,
procedimentos e
cronogramas para
100% das atividades de
limpeza urbana

Prazo
imediato

Pode ser realizado
internamente

Adquirir 1 (um)
triturador de galhos
com potência
compatível com a
necessidade do
município para
trituração

Prazo curto

R$100.000,00

Desenvolver procedimentos que
descrevam as atividades e
responsabilidades de cada equipe

Buscar modos ambientalmente
corretos para a reutilização de
resíduos de podas e roçadas

94

Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana

3

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Ausência de procedimento específico para
acondicionamento e destinação final de
corpos de animais mortos já encontrados
nos rios que atravessam o município de
Pratânia.

Destinar
adequadamente
todos os tipos de
resíduos
provenientes de
restos mortais e
que podem
apresentar
patogenicidade

Efetuar contratação de empresa
especializada em tratamento desse
tipo de resíduo quando for
necessário

Realizar contratação de
empresa em 100% das
ocorrências de despejo
irregular de corpos de
animais mortos

Prazo curto

R$175.000,00
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Tabela 20 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Cemiteriais
Resíduos Sólidos Cemiteriais
Problemas

1

Os resíduos de construção e
reforma de jazigos e de
infraestrutura não são
dispostos de forma
adequada.

Programas

Destinar
adequadamente
os resíduos
provenientes da
reforma e
demolição de
jazigos

Ações

Construir estrutura para correto
armazenamento dos resíduos de
construção civil no aterro sanitário ou
local adequado

Realizar processo licitatório para
contratação de empresa que faça
reciclagem de resíduos de construção
civil

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Construir galpão para correto
armazenamento da caçamba contendo
resíduos de construção civil no aterro
sanitário ou local adequado. Obs.: esta
estrutura pode ser a mesma para
propiciar proteção que a usada para o
ecoponto de resíduos sujeitos à
logística reversa e pneumáticos contra
condicionantes ambientais adversas

Prazo
curto

R$100.000,00

Adquirir 2 (duas) caçamba(s) de 5 m³

Prazo
imediato

R$10.000,00

Prazo
imediato

R$1,21/km *
distância até o destino
final * quantidade
destinada em
toneladas = R$
7.500.000,00

Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segregação e
reciclagem de RCC
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Resíduos Sólidos Cemiteriais

2

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Não existem informações
sobre o atual quadro de
ocupação da quantidade total
de sepulturas existentes e
ocupadas.

Quantificar o
atual quadro de
ocupação do
cemitério
municipal

Realizar pesquisas por meio de
consulta aos entes responsáveis para
quantificação do atual quadro de
ocupação

Quantificar em sua totalidade a
quantidade de sepulturas existentes e
ocupadas

Prazo
imediato

Pode ser realizado
internamente
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Tabela 21 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Problemas

1

A prefeitura é a responsável
pela coleta e destinação
final de todos os resíduos de
saúde gerados no município,
incluindo os
estabelecimentos
particulares.

2

Somente uma empresa
particular geradora de
resíduos sólidos de saúde
faz a destinação até a área
de transbordo.

3

Não há licença ambiental
emitida para a área de
transbordo.

Programas

Conscientizar os
geradores sobre
suas
responsabilidades
quanto à gestão
de RSS

Regularizar a área
de acordo com a
legislação vigente

Custos Estimados

Ações

Metas

Prazos
Estimados

(Período de Projeto)

Realizar reuniões com
os responsáveis com
periodicidade adequada
para fomentar a
importância da correta
disposição final desse
tipo de resíduo

Atender 100% dos
estabelecimentos
geradores de resíduos
sólidos de serviços de
saúde

Prazo imediato

Pode ser resolvido internamente

Instituir legislação
vigente sobre a gestão
de resíduos sólidos de
saúde

Aprovar 1 (um) projeto
de Lei na Câmara do
Vereadores normativa
legal para a correta
gestão de resíduos
sólidos provenientes de
serviços de saúde no
município

Prazo imediato

Pode ser resolvido internamente

Providenciar as licenças
prévia, de instalação e
operação

Atender 100% das
exigências ambientaistécnicas emitidas pelo
órgão ambiental
responsável

Prazo imediato

R$ 25.000,00
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Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde

4

Custos Estimados

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

(Período de Projeto)

Não foi encontrado o
Certificado de
Movimentação de Resíduos
de Interesse Ambiental para
a empresa responsável pelo
tratamento dos RSS gerados
pelo município.

Verificar a
correta
regularização
ambiental da
empresa
responsável pelo
tratamento de
RSS, conforme o
conceito de
responsabilidade
compartilhada

Emitir nota oficial para
a empresa responsável,
exigindo a emissão e
apresentação do CADRI

Atender 100% das
exigências ambientaistécnicas emitidas pelo
órgão ambiental
responsável

Prazo imediato

Pode ser resolvido internamente
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Tabela 22 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Industriais
Resíduos Sólidos Industriais

1

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Não existem
normas e leis
específicas
relacionadas à
qualificação e
quantificação dos
resíduos coletados
nas indústrias

Conhecer os resíduos
industriais produzidos no
município e dessa forma,
conseguir exigir a
responsabilidade do setor
privado quanto à gestão
adequada pelos seus
resíduos sólidos
produzidos

Elaborar legislação específica que
regulamente a coleta, transporte,
tratamento e disposição final de
resíduos sólidos industriais

Aprovar 1 (um) projeto de Lei na
Câmara do Vereadores para a
correta gestão de resíduos sólidos
industriais

Prazo imediato

Custos
Estimados
(Período de
Projeto)

Pode ser realizado
internamente
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Tabela 23 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição
Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição

Problemas

1

Identificação de um local
inadequado para disposição
final de RCC sem a devida
licença ambiental.

Programas

Destinar
adequadamente os
resíduos
provenientes da
reforma e
demolição de
jazigos

Ações

Construir estrutura para correto
armazenamento dos resíduos de
construção civil no aterro
sanitário ou local adequado

Realizar processo licitatório
para contratação de empresa
que faça coleta, triagem e
disposição final de RCC em
local devidamente licenciado
pela CETESB

Metas

Prazos
Estimados

Custos
Estimados
(Período de
Projeto)

Construir galpão para correto
armazenamento da caçamba
contendo resíduos de construção
civil no aterro sanitário ou local
adequado. Obs.: esta estrutura
pode ser a mesma para propiciar
proteção que a usada para o
ecoponto de resíduos sujeitos à
logística reversa e pneumáticos
contra condicionantes ambientais
adversas

Prazo
curto

R$100.000,00

Adquirir 2 (duas) caçamba(s) de 5
m³

Prazo
imediato

R$10.000,00

Prazo
imediato

R$1,21/km *
distância até o
destino final *
quantidade
destinada em
toneladas = R$
7.500.000,00

Contratar 1 (uma) empresa
especializada
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Resíduos Sólidos de Construção Civil e Demolição

2

Problemas

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Não há caçambas
disponibilizadas pela
prefeitura para disposição
dos RCC pela população
pratiana.

Permitir a correta
disposição dos
resíduos sólidos de
construção civil no
município de
Pratânia

Criação de um ecoponto
alocado em local de fácil acesso
para a disposição dos RCC pela
população pratiana

Adquirir 1 (uma) caçamba de 5 m³
a ser alocada em local correto para
estabelecimento do ecoponto para
coleta de RCC

Prazo
imediato

Custos
Estimados
(Período de
Projeto)

R$ 5.000,00
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Tabela 24 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Pneumáticos
Resíduos Sólidos Pneumáticos
Problemas

1

Os resíduos pneumáticos
não dispõem de ecoponto.

Programas

Estabelecer ecoponto
armazenamento de resíduos
pneumáticos no município para
posterior destinação adequada por
meio do convênio com a
ReciclANIP

Ações

Implantar 1 (um)
ecoponto no município
na área do aterro sanitário
ou local adequado

Custos Estimados

Metas

Prazos
Estimados

Construir galpão para
correto
armazenamento da
caçamba contendo
resíduos de
construção civil no
aterro sanitário. Obs.:
esta estrutura pode
ser a mesma para
propiciar proteção
que a usada para o
ecoponto de resíduos
sujeitos à logística
reversa e
pneumáticos contra
condicionantes
ambientais adversas

Prazo
curto

R$100.000,00

Adquirir 2 (duas)
caçamba(s) de 5 m³

Prazo
imediato

R$ 10.000,00

(Período de Projeto)
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Resíduos Sólidos Pneumáticos
Problemas

2

Identificação de locais de
destinação incorreta para
resíduos pneumáticos e que
podem acumular água.

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Destinar os resíduos pneumáticos
corretamente até o ecoponto

Estabelecer campanhas
de conscientização
ambiental referentes à
distinção de resíduos
pneumáticos em diversos
meios de comunicação:
Televisão, rádio, jornais,
mídias sociais

Divulgação assídua
da campanha de
modo a atingir 100%
do município

Prazo
imediato

Custos Estimados
(Período de Projeto)

R$ 25.000,00
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Tabela 25 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Volumosos
Resíduos Sólidos Volumosos
Problemas

1

2

Programas

Há disposição irregular de
resíduos volumosos, incluindo
um local próximo ao local
onde destina-se os resíduos de
construção civil
erroneamente, podendo haver
risco de incêndios.

Destinar os resíduos
volumosos corretamente
até o ecoponto

Os resíduos sólidos
volumosos não detêm de
ecopontos no município.

Estabelecer ecoponto
para armazenamento de
resíduos volumosos no
município para posterior
desmonte ou triagem de
resíduos pela empresa
de reciclagem

Ações

Metas

Prazos
Estimados

Custos Estimados
(Período de Projeto)

Estabelecer campanhas de
conscientização ambiental referentes
à correta destinação de resíduos
volumosos em diversos meios de
comunicação: Televisão, rádio,
jornais, mídias sociais

Divulgação assídua da
campanha de modo a
atingir 100% do
município

Prazo
imediato

R$ 25.000,00

Estabelecer programa que permita ao
cidadão ligar para prefeitura e pedir o
recolhimento do resíduo volumoso

Atender 100% da
demanda de coleta de
resíduos volumosos

Prazo
imediato

Pode ser feito
internamente

Implantar 1 (um) ecoponto no
município na área do aterro sanitário
ou local adequado

Adquirir 2 (duas)
caçamba(s) de 5 m³

Prazo
imediato

R$ 10.000,00

Realizar convênio com a empresa de
reciclagem para que ela possa receber
os resíduos, realizar o desmonte e a
triagem dos materiais

Realizar o desmonte e
posterior triagem de, no
mínimo, 75% dos
resíduos volumosos

Prazo
curto

Pode ser feito
internamente

105

Tabela 26 - Prognóstico dos Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa
Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa
Custos Estimados

Programas

Ações

Metas

Prazos
Estimados

1

As campanhas de conscientização
sobre o correto descarte e prática
da logística reversa não tem sido
praticada pela prefeitura
municipal.

Conscientizar a população
pratiana sobre a correta
destinação de resíduos
sujeitos à logística reversa

Estabelecer campanhas de
conscientização ambiental
referentes à correta
destinação de resíduos de
logística reversa (pilhas,
baterias, eletrônicos) em
diversos meios de
comunicação: Televisão,
rádio, jornais, mídias sociais

Divulgação assídua
da campanha de modo
a atingir 100% do
município

Prazo
imediato

R$ 25.000,00

2

O município não apresenta
ecoponto para correta destinação
de baterias, eletrônicos e demais
produtos defasados
tecnologicamente que apresentem
constituintes perigosos como os
metais.

Estabelecer ecoponto para
coleta e armazenamento
de resíduos sujeitos à
logística reversa no
município em local
apropriado como escolas
ou na sede da prefeitura

Implantar 1 (um) ecoponto
no município

Adquirir coletores
para resíduos sólidos
sujeitos à logística
reversa

Prazo
imediato

R$ 5.000,00

Problemas

(Período de Projeto)
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Os investimentos a serem feitos de acordo com os prazos estipulados encontram-se
explicitados na Tabela 27 abaixo.

Tabela 27 - Custos Estimados por Prazo
Prazo

Custo Estimado (Período de 35 anos) (R$)

Prazo
Imediato

R$ 7.815.000,00

Prazo Curto

R$ 3.615.000,00

Prazo Médio

R$ 500.000,00

Prazo Longo

Não há custo estimado

Por meio das metas estabelecidas para a correta gestão dos resíduos sólidos do
município, tem-se que o total de investimentos para o período de projeto de 35 anos,
aproximado, a ser feito, é de R$11.930.000,00. A média anual de investimento é cerca de
R$ 341.000,00 e a média mensal de investimento é de R$ 28.500,00.
Cabe ressaltar que para o cálculo dos custos estimados, as soluções propostas
redundantes, explicitadas na Tabela 28, foram consideradas somente uma vez no somatório
por prazo e, por consequência, para o cálculo do investimento total do Plano.

Tabela 28 – Soluções redundantes e seus respectivos custos estimados
Solução Redundante

Custo Estimado (Período de Projeto)

Adquirir 1 (uma) balança rodoviária com
capacidade de pesagem superior a 5 toneladas
e fazer uma manutenção periódica anual de
acordo com as necessidades

R$ 500.000,00

Contratar 1 (uma) empresa
especializada em segurança
Implementação de uma estrutura de proteção
contra entrada de pessoas não autorizadas
contendo todos os aparatos necessários como
portarias

R$ 1.890.000,00

R$ 200.000,00
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Solução Redundante

Custo Estimado (Período de Projeto)

Contratar 1 (uma) empresa especializada em
segregação e reciclagem de RCC

R$ 7.500.000,00

Construir galpão para correto armazenamento
da caçamba contendo resíduos de construção
civil no aterro sanitário. Obs.: esta estrutura
pode ser a mesma para propiciar proteção que
a usada para o ecoponto de resíduos sujeitos à
logística reversa e pneumáticos contra
condicionantes ambientais adversas

R$100.000,00

11.4.

Descrição dos ecopontos a serem implementados

A ausência de ecopontos no município prejudica muito a gestão adequada dos
resíduos, sendo assim, neste item serão especificados os ecopontos sugeridos.
11.4.1. Ecoponto para armazenamento de resíduos da logística reversa (pilhas,
baterias, celulares antigos e demais eletrônicos ultrapassados)
Para o armazenamento de pilhas e baterias, o recipiente deve ser resistente, devido ao
peso do material que será depositado, sendo constituído de materiais não condutores de
eletricidade. Adverte-se para a não utilização de tambores ou contêineres metálicos, com o
intuito de evitar a formação de curtos circuitos e vazamentos precoces da pasta eletrolítica, o
que tornará a manipulação do material mais difícil.
O armazenamento consiste na contenção temporária de resíduo enquanto se aguarda
o alcance do volume mínimo viável à destinação final. O local para armazenamento das
pilhas, baterias e lâmpadas usadas deverá ser coberto e bem ventilado, protegido do sol e das
chuvas, a fim de que o material seja mantido seco. Sugere-se que a escolha do local seja de
fácil acesso da população pratiana, como escolas ou mesmo a sede da prefeitura.
11.4.2. Ecoponto para armazenamento de resíduos volumosos, pneumáticos e
RCC
O estabelecimento de um ecoponto para armazenamento de resíduos volumos,
pneumáticos e resíduos de construção civil e demolição pode ser viabilizado em um único
108

local do município.
A equipe técnica do presente plano sugere a implantação deste ecoponto na área do
aterro municipal, de modo a facilitar a disposição prévia desses resíduos que ocupam um
volume consideravelmente grande. Sendo que para a proteção desses resíduos contra
interpéries causados por vento e chuva, deve-se construir uma estrutura como um galpão.
Além disso, foi mencionado nas tabelas de prognóstico o fornecimento de um número
de telefone para que a população pratiana possa solicitar o recolhimento desses resíduos pela
prefeitura. Enfatiza-se nesse capítulo a importância da comunicação entre a população e o
órgão gestor dos resíduos sólidos.
11.5.

Descrição dos programas de educação/conscientização ambiental

Pratânia dispõe de uma política municipal de educação ambiental estabelecida pela
Lei nº 395 de 26 de agosto de 2009, todavia, como foi apresentado no diagnóstico, os
instrumentos utilizados para efetivar esta política não tem sido tão efetivos. Para tanto, devese efetivar um plano de ação para programas de educação e/ou conscientização ambiental
sobre os resíduos sólidos.
A participação da população no processo à sustentabilidade na gestão de resíduos é
de fundamental importância, devendo-se portanto, associar os interesses em diversos âmbitos
como trabalho, lazer, escola, família, etc.
O processo participativo demora certo tempo para de fato efetivar-se, uma vez que as
mudanças de hábito são extremamente difíceis de serem alcançadas. Sendo assim, pode-se
realizar eventos com periodicidade definida, levando em consideração um aspecto
importante que é a mudança de visão acerca dos resíduos sólidos. Deve-se perceber que os
mesmos possuem valor econômico agregado e que proporcionam oportunidades de trabalho
para pessoas de baixa renda, motivando a comunidade local para a construção coletiva do
PMGIRS de Pratânia.
Sabe-se que em geral, o conhecimento dos cidadãos sobre a rotina do lixo é mínimo.
E um exemplo de abordagem sugerida para os programas de educação ambiental é a
implantação de visitas ao atual aterro e empresa de reciclagem pelas escolas do município,
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com a participação efetiva dos professores, disseminando os conceitos básicos de reciclagem
e segregação de resíduos.
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12. Cronogramas Executivos
Tabela 29 – Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais

Item

Programa

Metas

1

Elaborar legislação específica acerca do correto
armazenamento de resíduos pelos munícipes atéa
coleta realizada pela prefeitura

Aprovar 1 (um) projeto de Lei na Câmara de Vereadores
para o estabelecimento do correto armazenamento dos
resíduos domésticos e comerciais do município

2

Desenvolver programas de educação ambiental com
foco em todos os geradores de resíduos urbanos

Divulgar as campanhas de modo a abranger 100% do
município
Distribuir as cartilhas de educação ambiental em todas as
escolas

3

Adquirir balança rodoviária para mensuração dos
resíduos

Adquirir 1 (uma) balança rodoviária com capacidade de
pesagem superior a 5 toneladas e fazer uma manutenção
periódica anual de acordo com as necessidades

4

Manter restrita a entrada de pessoas não autorizadas
na área do aterro e da empresa de reciclagem,
considerando que o Ecoponto para resíduos
pneumáticos, resíduos de construção civil e
volumosos seja instalado também na área do aterro

Implementação de uma estrutura de proteção contra entrada
de pessoas não autorizadas contendo todos os aparatos
necessários como portarias

5

Identificar as falhas e propor as implementações e
alterações necessárias nos programas de educação
ambiental vinculados à coleta seletiva

Envolver a maior parte das escolas do município nas
campanhas, por meio de palestras e atividades
participativas

6

Estruturar a empresa de reciclagem nos âmbitos legal,
fiscal, financeiro e físico

Fiscalizar 100% das atividades

Imediato
2020 2023

Curto

Médio

Longo

2024-2030 2031-2040 2041-2055

Contratar 1 (uma) empresa especializada em segurança ou
funcionários próprios que atuarão na portaria do aterro
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Item

Programa

Metas

Imediato
2020 2023

Curto

Médio

Longo

2024-2030 2031-2040 2041-2055

Estabelecer 1 (um) contrato de convênio com a empresa
contendo todas as diretrizes para a realização da coleta
seletiva do município
7

Buscar programas/incentivos financeiros
governamentais para adquirir veículo adequado para a
coleta de resíduos domiciliares e comerciais
Realizar a compactação até chegar em um nível de
compactação adequado e efetuar nivelamento dos
resíduos por meio do trator de esteiras

8
Projeto de um novo aterro sanitário uma vez que há
excessiva diminuição da vida útil do aterro sanitário e
que o mesmo não conseguirá suportar a quantidade
estimada de resíduos que serão gerados ao longo do
PMGIRS

Adquirir 1 (um) caminhão basculante e realizar sua
manutenção periódica
Utilizar o rolo vibratório para compactação dos resíduos
com frequência diária
Realizar a capacitação técnica para 100% dos funcionários
operadores do trator de esteira
Construir um aterro sanitário em área ambientalmente
adequada e que atenda às necessidades do município
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Tabela 30 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana

Item

Programa

Metas

Imediato
2020 2023

Curto
20242030

Médio

Longo

2031-2040

2041-2055

Desenvolver sistemática de fiscalização referente à
utilização de equipamentos de proteção individual (EPI)
para os funcionários

1

Desenvolver planos que contenham os
procedimentos necessários para aprimorar a
execução dos serviços de limpeza urbana de
forma segura

2

Desenvolver projeto para reutilização de resíduos
provenientes de podas e roçadas

Adquirir 1 (um) triturador de galhos com potência
compatível com a necessidade do município para
trituração

3

Destinar adequadamente todos os tipos de
resíduos provenientes de restos mortais e que
podem apresentar patogenicidade

Realizar contratação de empresa em 100% das
ocorrências de despejo irregular de corpos de animais
mortos

Desenvolver cronograma específico para as diferentes
atividades
Desenvolver procedimentos que descrevam as atividades
e responsabilidades de cada equipe
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Tabela 31 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos Cemiteriais
Item

1

2

Programa

Destinar adequadamente os
resíduos provenientes da reforma
e demolição de jazigos

Quantificar o atual quadro de
ocupação do cemitério municipal

Metas

Imediato
2020 - 2023

Curto
2024-2030

Médio
2031-2040

Longo
2041-2055

Construir galpão para correto armazenamento da caçamba contendo
resíduos de construção civil no aterro sanitário ou local adequado.
Obs.: esta estrutura pode ser a mesma para propiciar proteção que a
usada para o ecoponto de resíduos sujeitos à logística reversa e
pneumáticos contra condicionantes ambientais adversas
Adquirir 2 (duas) caçamba(s) de 5 m³
Contratar 1 (uma) empresa especializada em segregação e reciclagem
de RCC
Quantificar em sua totalidade a quantidade de sepulturas existentes e
ocupadas
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Tabela 32 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Item

1

2

3

Programa

Conscientizar os geradores sobre
suas responsabilidades quanto à
gestão de RSS

Regularizar a área de transbordo de
acordo com a legislação vigente
Verificar a correta regularização
ambiental da empresa responsável
pelo tratamento de RSS (Certificado
de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental) conforme o
conceito de responsabilidade
compartilhada

Metas

Imediato
2020 - 2023

Curto
2024-2030

Médio
2031-2040

Longo
2041-2055

Atender 100% dos estabelecimentos geradores de
resíduos sólidos de serviços de saúde
Aprovar 1 (um) projeto de Lei na Câmara do
Vereadores normativa legal para a correta gestão de
resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde no
município
Atender 100% das exigências ambientais-técnicas
emitidas pelo órgão ambiental responsável

Atender 100% das exigências ambientais-técnicas
emitidas pelo órgão ambiental responsável
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Tabela 33 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos Industriais
Item

Programa

Metas

1

Conhecer os resíduos industriais
produzidos no município e dessa
forma, conseguir exigir a
responsabilidade do setor privado
quanto à gestão adequada pelos seus
resíduos sólidos produzidos

Aprovar 1 (um) projeto de Lei na Câmara do
Vereadores para a correta gestão de resíduos sólidos
industriais

Imediato
2020 - 2023

Curto
2024-2030

Médio
2031-2040

Longo
2041-2055

Tabela 34 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos de Construção Civil
Item

Programa

Metas

1

Permitir a correta disposição dos resíduos
sólidos de construção civil no município de
Pratânia

Adquirir 1 (uma) caçamba de 5 m³ a ser alocada
em local correto para estabelecimento do ecoponto
para coleta de RCC

Imediato
2020 - 2023

Curto
2024-2030

Médio
2031-2040

Longo
2041-2055
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Tabela 35 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos Pneumáticos
Item

Programa

Metas

1

Destinar os resíduos pneumáticos
corretamente até o ecoponto

Divulgação assídua da campanha de modo a atingir
100% do município

Imediato
2020 - 2023

Curto
2024-2030

Médio
2031-2040

Longo
2041-2055

Tabela 36 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos Pneumáticos
Item

Programa

1

Destinar os resíduos volumosos
corretamente até o ecoponto

2

Estabelecer ecoponto para
armazenamento de resíduos volumosos
no município para posterior desmonte
ou triagem de resíduos pela empresa de
reciclagem

Metas

Imediato
2020 - 2023

Curto
2024-2030

Médio
2031-2040

Longo
2041-2055

Divulgação assídua da campanha de conscientização
ambiental referente a correta destinação de resíduos
volumosos de modo a atingir 100% do município
Atender 100% da demanda de coleta de resíduos
volumosos através de programa que permita ao cidadão
ligar para prefeitura e pedir o recolhimento do resíduo
volumoso

Adquirir 2 (duas) caçamba(s) de 5 m³

Realizar o desmonte e posterior triagem de, no mínimo,
75% dos resíduos volumosos
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Tabela 37 - Prazos para execução do Prognóstico de Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa
Item

Programa

Metas

1

Conscientizar a população pratiana sobre a correta
destinação de resíduos sujeitos à logística reversa

Divulgação assídua da campanha de modo a atingir
100% do município

2

Estabelecer ecoponto para coleta e armazenamento
de resíduos sujeitos à logística reversa no
município em local apropriado como escolas ou na
sede da prefeitura

Adquirir coletores para resíduos sólidos sujeitos à
logística reversa

Imediato
2020 - 2023

Curto
2024-2030

Médio
2031-2040

Longo
2041-2055
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13. Investimentos
13.1.

Sustentabilidade financeira do Plano

O principal instrumento para a manutenção em âmbito financeiro da execução dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é o estabelecimento de uma política
de cobrança (taxa e/ou tarifa). A legislação vigente acerca do tema autoriza a criação desse
sistema:
•

Lei 12.305 de 2010 que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que
regulamenta:
Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte
conteúdo mínimo:
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses
serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007.

•

Lei 11.445/2007 que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB)
que, em seu texto, regulamenta sobre a sustentabilidade econômico-financeira dos
serviços públicos de saneamento básico.
“Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração
pela cobrança dos serviços:
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou
de suas atividades.

Além do Art. 29, a PNSB explicita em seu art. 35 sobre as diretrizes para a
implementação do sistema:
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“Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio”.

•

Lei 12.300 de 2006 que dispõe sobre Política Estadual de Resíduos Sólidos, que
regulamenta:
“Artigo 26 - A taxa de limpeza urbana é o instrumento que pode ser adotado pelos
Municípios para atendimento do custo da implantação e operação dos serviços de
limpeza urbana.
§ 1º - Com vistas à sustentabilidade dos serviços de limpeza urbana, os Municípios
poderão fixar os critérios de mensuração dos serviços, para efeitos de cobrança da
taxa de limpeza urbana, com base, entre outros, nos seguintes indicadores:
1. a classificação dos serviços;
2. a correlação com o consumo de outros serviços públicos;
3. a quantidade e freqüência dos serviços prestados;
4. a avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região
geográfica homogênea;
5. a autodeclaração do usuário.
§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais,
referentes aos resíduos que:
1. contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos à saúde
pública e ao meio ambiente;
2. por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação do serviço
público de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos urbanos”.

Perante o respaldo jurídico exposto, a criação de um sistema de taxação para o serviço
de Coleta, Destinação e Disposição Final dos resíduos sólidos é plenamente constitucional.
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Esse sistema, pode prever a diferenciação entre os pequenos dos grandes geradores
por meio do estabelecimento de uma linha de corte para que os grandes geradores sejam
tarifados de forma diferente dos demais geradores.
Além disso, poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários
do sistema de gestão de resíduos que não tenham condições financeiras de arcar com os
custos integrais estabelecidos pela taxação. Deve-se, portanto, analisar as características
socioeconômicas dos lotes urbanos e o nível de renda da população.
13.2.

Programas de financiamento e fonte de captação de recursos

Os recursos em esfera federal destinados par aos municípios são respassados por
programas e linhas de financiamento de agentes financeiros públicos como a Caixa
Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social.
Com a finalidade de garantir a viabilidade econômico-financeira e fornecer subsídios
para o planejamento estratégico do município visando à captação de recursos externos, foram
levantados diversos programas de âmbito internacional, federal e estadual relacionados à
gestão de resíduos sólidos, que podem ser buscados para financiamento e que estão dispostos
a seguir.
Além de consulta ao site da Caixa, utilizou-se o Mapa de Financiamento para Gestão
de Resíduos Sólidos encontrado no portal eletrônico cujo link é: <https://bit.ly/2sSTq6H> ,
do Ministério do Meio Ambiente para apresentar alguns programas de financiamento de
recursos disponíveis para Pratânia/SP. Ressalta-se que não foram elencados todos os
programas disponíveis no Mapa de Financiamento.
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Tabela 38 - Programas para captação de recursos financeiros internacionais
Programa

Principais projetos financiados
Apoio a projetos e programas que ajudam
comunidades vulneráveis em países em
desenvolvimneto a se adaptarem às mudanças
climáticas. As iniciativas baseiam-se nas
necessidades, pontos de vistas e prioridades do
país.

Adaptation Fund
(Banco Mundial)

BID Guarantees
(Banco Interamericano de Desenvolvimento)

Global Environmental Facility (GEF)
(Banco Mundial)

Investment Proect Financing
(BIRD – Banco Interncional para Reconstrução e
Desenvolvimento)
Korea Green Growtb Trust Fund (KGGTF)
(Banco Mundial)
Latin America Investment Facility (LAIF)
(Internacional Cooepration and Development –
DGDEVCO)

Apoio financeiro de projetos e nos intrumentos do
mercado de capitais por meio de garantias
Apoio ao combate aos fatores que provocam a
degradação ambiental de maneira integrada, nas
seguintes áreas estratégicas: biodiversidade,
mitigação das mudanças climáticas, degradação
do solo, águas internacionais, produtos químicos
e resíduos.
Apoio a setores de infraestrutura,
desenvolviemnto humano, agricultura e
administração pública, com foco no longo prazo
(horizonte de 5 a 10 anos).
Apoio a soluções de desenvolvimento sustentável
que melhorem a vida e contribuam para a
prosperidade econômica compartilhada.
Apoio a setores dos transportes, energia e meio
ambiente, bem como ao desenvolvimento do setor
privado nos países da America Latina.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019).
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Tabela 39 – Programas para captação de recursos financeiros federais
Programa

Brasil Joga Limpo
(Caixa Econômica Federal)

Resíduos Sólidos Urbanos
(Caixa Econômica Federal)

Avançar Cidades – Saneamento (Minstério de
Desenvolvimento Regional)

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
(FINISA - CAIXA)

Fundo Clima
(Ministério do Meio Ambiente – MMA)

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD)

Programa Eficiência Municipal
(Banco do Brasil)

Principais projetos financiados
PMGIRS, Plano executivo para a
implantação do investimento previsto,
implantação de aterro sanitário, implantação
de coleta seletiva, recuperação de lixão, entre
outros.
Desativação de lixões e implantação de
aterros sanitários, implantação ou adequação
de unidades de tratamento: centrais de
triagem e compostagem, estações de
transbordo, entre outros.
Apoio à melhoria das condições de saúde e
da qualidade de vida da população urbana,
promovendo ações de saneamento básico,
interadas e articuladas com outras políticas
setoriais.
Apoio a investimentos em saneamento
ambiental e em infraestrutura ao Setor
Público e ao Setor Privado
Apoio a projetos, estudos e empreendimentos
que visem à redução de emissões de gases de
efeito estufa e à adaptação aos efeitos da
mudança do clima.
No âmbito das ações de manejo e gestão de
resíduos sólidos, podem ser financiados
projetos que incentivem o gerenciamento dos
resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais,
contribuam para a implantação de políticas
municipais ambientalmente corretas ou que
promovam ações de redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos.
Apoio à aquisição de máquinas,
equipamentos, veículos e softwares, além de
projetos para as áreas de saúde, educação,
iluminação pública, intervenção diária e
modernização da gestão municipal.

Fonte: Portal eletrônico da Caixa Econômica Federal (2019); Ministério do Meio Ambiente (2019).
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Tabela 40 - Programas para captação de recursos financeiros estaduais
Programa

Principais projetos financiados

Economia Verde Municípios
(Desenvolve SP)

Linha de Apoio a Investimentos Municipais
(Desenvolve SP)

Programas do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos
(FEHIDRO)

Apoio a projetos sustentáveis, que proporcionem
redução na emissão de CO² e reduzem o impacto
ambiental nas atividades da administração
pública.
Apoio à contratação de crédito para os
Municípios do Estado de São Paulo visando ao
incremento da infraestrutura de atendimento ao
público.
Os recursos do FEHIDRO destinam-se ao
financiamento de programas e ações na área de
recursos hídricos, de modo a promover a melhoria
e a proteção dos corpos d’água e de suas bacias
hidrográficas.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019).

14. Identificação de áreas favoráveis para disposição final de resíduos sólidos
O município de Pratânia deve utilizar uma metodologia recomendada pelo Ministério
do Meio Ambiente (2012) para identificação de possíveis áreas favoráveis para localização
de uma nova área para aterro sanitário, visto que o atual aterro está com cerca de 65% de
suas valas ocupadas como disposto no diagnóstico.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAM, 2007), a
identificação da área para o aterro sanitário é uma etapa de suma importância para sua
implantação. Ainda segundo o IBAM, construir o aterro em uma área contígua ao antigo
lixão ou aterro encerrado é uma prática comum.
A Norma ABNT NBR 15.849:2010 (Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários
de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e
encerramento) estabelece algumas diretrizes. Em seu item 4.1, há os critérios para a seleção
da área no que diz respeito a avaliação da adequabilidade de um local visando atender os
seguintes critérios: minimização do impacto ambiental causado pela instalação do aterro,
aceitação máxima pela população, correto zoneamento da região e minimize os custos
envolvidos com o projeto.
124

As considerações técnicas a serem feitas segundo a Norma são:
•

Topografia: declividade entre 1% e 30%;

•

Geologia e tipos de solos existentes: recomenda-se a utilização de solos pouco
permeáveis;

•

Recursos hídricos: O aterro deve estar localizado a uma distância mínima de 200 metros
de qualquer coleção hídrica ou curso d’água, podendo variar de acordo com o órgão
ambiental estadual;

•

Ocorrência de indundações: estas áreas não devem ser usadas;

•

Tamanho diposnível e vida útil: sendo 15 anos o valor mínimo para vida útil do aterro;

•

Considerar a proximidade do lençol freático em relação à base do aterro ou em seu
entorno imediato;

•

Distância mínima de núcleos populacionais: recomenda-se que esta distância seja
superior a 500 metros.

Ainda, segundo a Lei 12.725/2012, existem as Áreas de Segurança Aeroportuária cuja
definição e considerações técnicas para projeto de aterros encontram-se explicitados no Art.
3º a seguir.
“Art. 3º Para o gerenciamento e a redução do risco de acidentes e incidentes
aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com espécimes da fauna nos
aeródromos, é estabelecida a Área de Segurança Aeroportuária - ASA, onde o
aproveitamento e o uso do solo são restritos e condicionados ao cumprimento de
exigências normativas específicas de segurança operacional da aviação e
ambientais.

§ 1º O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA do aeródromo será
definido a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do
aeródromo militar e compreenderá um raio de 20 km (vinte quilômetros)”.
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Diante das considerações técnicas expostas, elencou-se algumas possíveis áreas para
instalação do novo aterro municipal de Pratânia através de técnicas de geoprocessamento.
Ressalta-se que cabe ao órgão municipal responsável a execução dos projetos para
atender todas as demandas necessárias para escolha de uma nova área ou verificar a
possibilidade de aumento da área no mesmo local do atual aterro, uma vez que a área atual
conta com licenciamento, o que indica condições favoráveis. Todavia, o aterro não se
encontra no limite do município de Pratânia mas no município vizinho, São Manuel/SP.
A figura a seguir ilustra as possíveis áreas, indicadas em amarelo, para instalação de
um aterro, à noroeste, levando em consideração a distância de 500 metros de núcles
populacionais simbolizado no mapa pelo polígono em cor azul escura, 200 metros de rios
simbolizado no mapa pelo polígono em azul claro e um raio de 20 km de distância de
aeroportos simbolizado no mapa pelas circunferências cujas áreas sombreadas estão em cores
amarela, vermelha e verde.
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Figura 65 - Áreas indicadas para a localização do novo aterro municipal

15. Acompanhamento, Regulação das Ações e Revisão do PMGIRS
De acordo com a Lei que estabelece o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, o plano deve ser revisto, no mínimo, a cada quatro
anos.
O monitoramento e verificação de resultados perante as estratégias e metas
determinadas devem ser realizados mediante verificação das metas e prazos estabelecidos no
item 10.3 –Definição dos programas, ações, metas e prazos/custos estimados por
responsáveis. Como sugestão para o auxílio a este processo, tem-se as seguintes ações:
•

Implantação de Ouvidoria: Definir responsável para recebimento de reclamações,
avaliações e denúncias e outras ativiades pertinentes;

•

Reuniões com cronograma pré-estabelecidod da comissão responsável e competente pela
gestão dos resíduos.
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Além disso, sugere-se alguns indicadores ambientais como forma de mensurar
adequadamente o desempenho operacional e ambiental dos serviços da gestão de resíduos
sólidos.
15.1.

Indicadores Ambientais

A compilação dos indicadores ambientais sugeridos a serem considerados na
implantação e acompanhaemnto deste plano encontra-se disposta nas tabelas abaixo.
Tabela 41 – Indicadores Gerais
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Habitantes

Un.

2

Domicílios existentes

Un.

3

Nível de satisfação com os
serviços de limpeza urbana

%

Tabela 42 – Indicadores para resíduos domiciliares e comerciais secos
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Domicílios atendidos pela rota
da coleta seletiva

%

2

Quantificação dos resíduos
coletados pela coleta seletiva

Ton/ano

3

Despesa anual economizada
pela mistura da fração seca com
a fração úmida de resíduos da
coleta seletiva

R$/ano

4

Receita anual obtida com a
venda de materiais proveniente
da fração seca dos resíduos
domiciliares, seja por agente
público ou privado

R$/ano

5

Caracterização gravimétrica
anual da fração seca dos
resíduos sólidos domiciliares e
comerciais coletados no
município

%
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Tabela 43 - Indicadores para resíduos domiciliares e comerciais úmidos
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Domicílios atendidos pela
coleta convencional

%

2

Despesa proveniente da coleta e
transporte de resíduos
domiciliares e comerciais
úmidos

R$/ano

3

Caracterização gravimétrica
anual da fração úmida dos
resíduos sólidos domiciliares e
comerciais coletados no
município

%

Tabela 44 - Indicadores para os serviços de varrição
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Kilometragem do serviço de
varrição executado

Km/trimestre

2

Colaboradores existentes no
serviço de varrição

Unidade

3

Despesas pertinentes ao serviço
de varrição

R$/ano
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Tabela 45 – Indicadores para os serviços de capina, roçada, limpeza de praças, podas de árvores e
corpos d’água
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Agentes participantes

Unidade

2

Tratores agrícolas

Unidade

3

Caminhões basculantes

Unidade

4

Despesas totais pertinentes aos
serviços de capina, roçada,
limpeza de praças e podas de
árvores

R$/ano

5

Despesas totais pertinentes aos
serviços de limpezas de
córregos e corpos d’água

R$/ano

6

Número de limpezas dos corpos
d’água do município devido a
presença de restos de animais

Unidade

Tabela 46 – Indicadores para os resíduos dos serviços de saúde
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Quantidade de resíduos de
saúde gerados anualmente em
estabelecimentos de saúde

Ton/ano

2

Quantidade de
Er$stabelecimentos de saúde

Unidade

3

Despesa realizada por tonelada
pela coleta, trasporte e
disposição final dos resíduso de
serviço de saúde

R$/ano

4

Quantidade anual de resíduos de
saúde tratados

Ton/ano

5

Despesa total pela correta
gestão dos resíduos sólidos de
saúde, incluindo emissão de
licenças ambientais pelo órgão
fiscalizador ambiental
responsável

R$
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Tabela 47 – Indicadores para os resíduos da construção civil e demolições
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Resíduos provenientes da
construção civil e demolições
reciclados

Ton/ano

2

Rejeitos dos resíduos da
construção civil gerados

Ton/ano

3

Despesas totais pronientes dos
serviços de construção civil com
coleta, transporte e destinção
final

R$/ano

4

Número de caçambas estáticas
disposnibilizadas pela prefeitura

Unidade
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Tabela 48 – Indicadores para outros tipos de resíduos
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos
agrossilvopastoris

Ton/ano

2

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de pilhas e
baterias

Ton/ano

3

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de pneus

Ton/ano

4

Quantidade de estabelecimentos
geradores de resíduos
pneumáticos

Unidade

5

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de
embalagens de óleos
lubrificantes

Ton/ano

6

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de lâmpadas
fluorescentes

Ton/ano

7

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos
eletroeletrônicos

Ton/ano

8

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de
medicamentos vencidos

Ton/ano

9

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos de
saneamento básico

Ton/ano

10

Estimativa de coleta, transporte
e destinação final de resíduos
volumosos

Ton/ano
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Tabela 49 – Indicadores para educação ambiental e comunicação
Item

Descrição dos Indicadores

Unidade

1

Palestras, seminários e eventos
com temas ambientais
realizadas

Unidade

2

Divulgação em jornais, Tv,
rádio e mídias sociais

Unidade

3

Despesa total anual com
serviços de divulgação para
conscientização ambiental
quanto à segregação de resíduos
para coleta seletiva

R$/ano
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16. Minuta de Lei para a Taxa de Resíduos Sólidos
Este capítulo apresenta uma minuta de Lei para a Taxa de Resíduos Sólidos. Salientase que o que foi aqui descrito é apenas um modelo sujeito à modificações e acréscimos
pertinentes baseados nos interesses da prefeitura municipal.

LEI MUNICIPAL Nº XXX, De XX de fevereiro de 2020

Dispõe sobre a Taxa de Coleta, Destinação e
Disposição
Domiciliares

Final
e

de

Resíduos

Comerciais

e

dá

Sólidos
outras

providências.

DAVI PIRES BATISTA, Prefeito Municipal de Pratânia-SP, no uso das suas atribuições
que lhe confere a LEI, faz saber que a Câmara Municipal de Pratânia-SP, aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA TAXA DE COLETA, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 1º Fica instituída a Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de
Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais, cujo objetivo é custar os serviços públicos
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divisíveis de coleta, remoção, transporte, tratamento e alocação em aterros sanitários de
resíduos sólidos domiciliares e comerciais, nos limites territoriais do município de Pratânia.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, define-se:

I – Coleta: o serviço de remoção e transporte dos resíduos sólidos domiciliares
e comerciais;

II – Destinação Final: destinação final de resíduos que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama (Sistema Nacional do Meio
Ambiente) e SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a minimizar os
impactos ambientais adversos;

III – Disposição Final: distribuição ordenada e adequada de resíduos em
aterros, obedecendo normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde pública e a minimizar os impactos ambientais adversos;

IV – Resíduos Sólidos Domiciliares: Resíduos Sólidos comuns oriundos de
residências e caracterizados como Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.

V – Resíduos Sólidos Comerciais: Resíduos Sólidos comuns oriundos de
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços e comerciais,
caracterizados como Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.
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Art. 2º A taxa tem motivação geradora a utilização, efetiva ou potencial, de
coleta, remoção, transporte, tratamento e alocação em aterros sanitários de resíduos sólido
domiciliares e comerciais, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição, de fruição
obrigatória.

Art. 3º O sujeito passivo da taxa é o proprietário, o possuidor, a qualquer título
ou o titular do domínio, de bem imóvel edificado, limítrofe à logradouro público, abrangido
pelo serviço de coleta, remoção, transporte, tratamento e disposição final em aterro sanitário
de resíduos sólidos domiciliares e comerciais.

Art. 4º A base de cálculo da taxa é o valor estimado da prestação do serviço.

Art. 5º São os critérios de rateio da taxa:

I – O total da área edificada do bem imóvel;

II – A localização do imóvel;

III – A frequência da prestação do serviço à disposição do contribuinte.

Art. 6º A Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares (TCRSD) será calculada conforme a aplicação de alguns parâmetros como o
Valor de Referência (VR), o Fator de Localização (L) e o Fator de Frequência (F), de acordo
com a especificação a seguir:
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TCRSD = VR * L * F

Onde:

I – TCRSD: Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos
Sólidos Domiciliares;

II – VR: Valor de Referência correspondente ao rateio do custo anual e total
dos serviços pelo respectivo valor de área construída tributável em Pratânia, conforme
Anexo, resultando em um valor específico do metro quadrado (m²) em moeda corrente, que
será multiplicado pela área construída de cada imóvel edificado:

Valor de Referência = Valor do Custo dos Serviços/Área Total Construída

III – L: Fator de Localização: Estabelecido em função do bairro em que o
imóvel se encontra, considerando a renda e o nível socioeconômico médio daquela
localidade, conforme Anexo;

IV – F: Fator de Frequência: Estabelecido em função da disponibilização
semanal do serviço de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares e Comerciais ao proprietário, o possuidor, a qualquer título ou o titular do
domínio, de bem imóvel edificado, limítrofe à logradouro público no município de Pratânia,
em acordo com o Anexo.

§1º O preço anual e total do serviço de Coleta, Destinação e Disposição Final
de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais, apurado por meio do registrado no inciso II,
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compreende despesas efetivamente realizadas pela Prefeitura Municipal de Pratânia para a
manutenção dos serviços do que se trata os itens I, II e III do artigo 1º desta Lei.

§2º O Valor de Referência (VR) sofrerá atualização anualmente para a
manutenção do equilíbrio financeiro dos serviços, mediante decreto do Chefe do Executivo
Municipal, no mês de dezembro de cada ano, pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor
Amplo) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§3º Fica ajustado o valor de piso anual da TCRSD corresponde a R$ XX,XX
e de teto anual correspondente a R$ XXX,XX para os imóveis residenciais. Estes valores
serão atualizados anualmente pelo IPCA, do IBGE, sendo a referência o mês de dezembro
de cada ano e, caso este Índice seja extinto, o reajuste será corrigido pelo índice que o
substitua e estiver em vigor.

SEÇÃO II
Do Lançamento, Arrecadação e Cobrança

Art. 7º O lançamento da taxa será anual, em nome do proprietário, do
possuidor, a qualquer título ou do titular do domínio, de bem imóvel edificado, limítrofe à
logradouro público, abrangido pelo serviço de coleta, remoção, transporte, tratamento e
disposição final em aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, sendo
devida a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente á aprovação da presente
Lei, respeitadas as demais disposições legislativas de Direito Tributário.

§1º O pagamento da taxa será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, de
valores iguais e de modo sucessivo, mediante cobrança pelo Poder Público Municipal em
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conjunto com a tarifa anual do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU).

§2º O recolhimento da taxa após o dia de vencimento designado será efetuado
de acréscimos legais.

Art. 8º A competência para fiscalização, cobrança e arrecadação da taxa
prevista nesta Lei, além da imposição de sanções previstas caberá à Prefeitura Municipal.

SEÇÃO III
Das Isenções e Reduções

Art. 9º A Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares não incidirá sobre:

I – Os terrenos não edificados;

II – Os imóveis que estejam situados em locais onde não há execução do
serviço.

Parágrafo único. A obtenção do benefício é condicionada a que o imóvel seja
imune ou isento da cobrança de IPTU.

SEÇÃO IV
Dos Geradores Comerciais, Industriais e Entidades Públicas
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Art. 10º São considerados geradores comerciais, industriais e de entidades
públicas, para efeito desta Lei, os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos
públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros
geradores de resíduos sólidos que possuem características semelhantes aos resíduos
normatizados como Classe 2 pela NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT.

§1º Os bens imóveis utilizados para fins comerciais sujeitar-se-ão à
metodologia de cobrança estipulada de acordo com as faixas diárias de geração de resíduos
por cada gerador.

§2º A classificação do contribuinte como gerador residencial, comercial,
industrial e público de resíduos sólidos domiciliares, se dará a partir dos cadastros mantidos
pela Prefeitura de Pratânia, para fins de cobrança.

Art. 11º Os geradores comerciais, industriais e públicos que geram resíduos
sólidos domiciliares poderão optar pelos serviços de Coleta, Destinação e Disposição Final,
sujeitando-se à taxação definida, ou contratar tais serviços em regime privado, mantendo a
via original do contrato à disposição da fiscalização.

§1º A Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Domiciliares (TCRSD) aplicada ao gerador comercial, industrial ou público, de resíduos
sólidos domiciliares que optar pelos serviços da Prefeitura será calculada conforme o exposto
a seguir:

TCRSD gr = FG * F
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Onde:

I – TCRSD gr: Taxa de Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos
Sólidos Domiciliares para o Grande Gerador;

II – FG: Faixa de Geração é um valor atribuído a faixa de geração de resíduos,
conforme estabelecido pela Tabela X em Anexo, definido para cada gerador a partir da
declaração emitida pelos geradores comerciais, industriais e públicos que geram resíduos
sólidos domiciliares;
III – F: Fator de Frequência é dado em função da disponibilização de serviço
de acordo com o bairro em que o gerador se encontra.

§2º O valor mínimo a ser pago pelo grande gerador será o valor de R$ XX,XX.

§3º Os geradores comerciais, industriais e públicos que geram resíduos sólidos
Classe 2, receberão questionário acerca da opção da classe de geradores pelos serviços de
Coleta, Destinação e Disposição Final, obrigando-se a apresentar resposta em até XX dias
contados do respectivo recebimento, sob pena de ser estabelecida como tácita a opção pelos
serviços ofertados.

§4º A resposta ao questionário do que se trata o parágrafo anterior deverá
identificar a quantidade diária, mensal e anual de resíduos sólidos domiciliares por eles
gerados e a prestação de informação falsa acarretará na aplicação de multa.

Art. 12º A coleta de resíduos definidos como Classe I (Perigosos) segundo a
Norma Técnica ABNT NBR 10.004 para os resíduos sólidos de serviços de saúde, resíduos
141

provenientes de borracharias e auto-mecânica e resíduos originados da construção civil, é de
responsabilidade de cada gerador.

Art. 13º O Poder Público Municipal poderá executar o serviço de coleta para
os resíduos definidos no Art. anterior mediante cobrança de taxa específica a ser definida.

SEÇÃO V
Disposições Finais

Art. 13º Constitui-se parte integrante desta Lei, o Anexo I, contendo as
seguintes informações:

I – Custos para o exercício de 2018 do serviço de coleta, destinação e
disposição final de resíduos sólidos domiciliares;

II – Total da área construída tributável no município de Pratânia;

III – Valor de fixação do metro quadrado para cálculo do Valor de Referência;

IV – Peso do fator localidade;

V – Peso do fator frequência.

Art. 14º Esta Lei entra em vigor a partir da sua data de publicação.
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Pratânia, XX de fevereiro de 2020.

DAVI PIRES BATISTA
Prefeito Municipal
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ANEXO I

Tabela 50 – Custos para os serviços de coleta, destinação e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.
(Anexo – Minuta da Taxa de Resíduos).

CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2018 PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES
Tipo de serviço

Valores das despesas (R$/ano)
Prefeitura

Empresa Particular

Total

Coleta de resíduos domiciliares e públicos

336.017,13

0,00

336.017,13

Coleta de resíduos dos serviços de saúde

0,00

29.781,54

29.781,54

Varrição de logradouros públicos

143.678,62

21.398,00

165.076,62

Demais serviços

81.548,84

0,00

81.548,84

TOTAL

561.244,59

51.179,54

612.424,13

Tabela 51 – Total da área construída no município de Pratânia. (Anexo – Minuta da Taxa de Resíduos).

TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO DE PRATÂNIA
Total da Área Construída Tributável no
Município de Pratânia Referente aos Imóveis

XXX.XXX,XX

Residenciais (km²)

Tabela 52 – Peso do fator localidade para efeito de cálculo da taxa (Anexo – Minuta da Taxa de Resíduos)

PESO DO FATOR LOCALIDADE PARA EFEITO DE CÁLCULO DA TAXA
Bairro

Peso

Bairro Nome 1

1,00

...

...

Bairro Nome n

0,60
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Tabela 53 – Peso do fator frequência para efeito de cálculo da taxa (Anexo - Minuta da Taxa de Resíduos)

PESO DO FATOR FREQUÊNCIA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA TAXA
Frequência

Peso

3 vezes por semana

0,97

4 vezes por semana

1,03

6 vezes por semana

1,15

Tabela 54 – Faixas de geração de resíduos para o grande gerador

FAIXAS DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O GRANDE GERADOR
Faixa de geração (em quilogramas)

Valor anual atribuído (R$)

0 a 130,00

R$ XX,XX

130,01 >= 260,00

R$ XX,XX

260,01 >= 390,00

R$ XXX,XX

>390,01

R$ XXX,XX
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